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I skrivande stund pågår Rysslands väpnade 
angrepp på Ukraina. Ukraina slåss för att 
försvara sin demokrati och frihet och 
Sverige har tillsammans med övriga EU 
slutit upp bakom Ukraina. I staden har vi 
uttryckt vår solidaritet med Ukraina genom 
att hissa den ukrainska faggan vid stads-
huset. Staden har också säkerställt att vi 
har beredskap för att tillsammans med 
övriga kommuner kunna ta emot de som 
befnner sig på fykt från krigets Ukraina. 

Vi följer utvecklingen och aktuell informa-
tion om stadens arbete fnns på solna.se 

Parallellt med de hemska händelserna 
i omvärlden rullar vardagen på i Solna. 
Vi har tagit viktiga steg i den fortsatta 
utvecklingen av Solna stationsområde. 
Genom att däcka över delar av järnvägs-
spåren kan omgivande stadsdelar knytas 
samman i ett stationstorg. Det byggs 
också en ny gata utmed spåren, som gör 
att Dalvägen kan sänkas och ansluta som 
gångstråk till det nya stationstorget. Nu 
går vi vidare i planeringen av den första 
etappen i denna omvandling, som ska 
göra området runt Solna station till en 
levande, trygg och tillgänglig mötesplats. 

Vid sidan om stadsutvecklingsprojektet 
vid Solna station har utvecklingen av 
Huvudsta fortsatt. Efter fera års plane-
ring är äntligen detaljplanen färdig, som 
gör det möjligt för staden att bygga en ny 
modern skola i Huvudsta som möter 
framtidens krav på undervisning. Den 
nya skolan kommer tillsammans med 
övrig skolupprustning att stödja utveck-

lingsresan i Solnas skolor, som har fokus 
på att höja kvaliteten på undervisningen, 
öka tillgången till behöriga lärare och att 
avlasta lärarna administrativa uppgifter 
för att skapa mer tid för undervisning. 

I övrigt har det varit ett fortsatt stort 
fokus på trygghetsfrågorna. Staden har 
kommit överens med polisen om vilka 
insatser som ska genomföras under 2022 
för att öka tryggheten i Solna. Staden kan 
inte ersätta polisen men behöver i samarbete 
med andra goda krafter stödja polisen 
med trygghets- och brottsförebyggande 
insatser. Under 2022 kommer ett särskilt 
fokus att ligga på Hagalund och området 
vid Västra Skogen. I Hagalund görs, i 
samarbete med föreningslivet, en satsning 
på att erbjuda ungdomar aktiviteter under 
helgkvällar för att skapa trygghet och 
sammanhållning. 

Trevlig läsning! 

Pehr Granfalk 
Kommunstyrelsens ordförande 

Medborgarlöften 2022 
för ett tryggare Solna 
Polisen och Solna stad har kommit överens om medborgar-
löften för 2022. Målet är att öka tryggheten och minska 
antalet brott i Solna. 

Solna stad och polisen ska arbeta tillsammans för att öka tryggheten 
i den ofentliga miljön i Solna, med särskilt fokus på brottsutsatta 
platser. Därför har staden och polisen kommit överens om och 
undertecknat nya medborgarlöften för 2022. 

– Våra medborgarlöften bygger på en gemensam målbild och på en 
nära samverkan mellan staden och polisen. Det är viktiga förutsätt-
ningar för att kunna öka tryggheten i Solna, säger Kristina Tidestav, 
stadsdirektör i Solna. 

Medborgarlöftena baseras på en gemensam lägesbild, som har 
arbetats fram utifrån en analys av brottsstatistik, dialoger med 
medborgare och medarbetare samt utifrån resultatet av de trygghets-
vandringar som genomförs regelbundet i Solna. Under 2022 kommer 
ett särskilt fokus att ligga på områdena Hagalund och Västra skogen. 
Det kommer också att vara ett särskilt fokus på samverkan mellan 
polisen och staden för att kunna upptäcka ungdomar som kan riskera 
att hamna i kriminalitet eller missbruk. Syftet är att snabbt kunna 
sätta in efektiva insatser från alla aktörer. 

Det här ska polisen och  
Solna stad göra under 2022  
•  Fotpatrullering på publika platser.   

•  Samverkan om trygghetsskapande åtgärder   
vid prioriterade platser.   

•  Punktinsatser mot brottsutsatta platser   
såsom Hagalund och Västra skogen.   

•	 Samverka 	i 	trafikfrågor 	med 	fokus 	på	  
framkomlighet,	 hastighetsöverträdelser	 och	  
drog-	och 	rattfylla. 		

•	 Genomföra	 fyra	 trygghetsvandringar	  
i	 kombination	 med	 fyra	 medborgardialoger.	 	

•	 Genomföra	 trygghetsåtgärder	 i	 stadsmiljön	 
såsom 	förbättrad 	belysning 	och 	röjning 	av 	
buskage.   

•	 Samverka 	för 	att 	identifiera 	ungdomar	  
som 	kan 	befinna 	sig 	i 	riskzonen 	för 	framtida 	 
kriminalitet	 eller	 missbruk	 för	 att	 snabbt	  
kunna 	sätta 	in 	effektiva 	insatser. 

Nya steg i 
utvecklingen av
Överjärva gård 
Fler klasser med Solna naturskola, 
uppstart av ridklubbarnas verksam-
het och renovering av byggnader 
är viktiga delar i den fortsatta 
utvecklingen av Överjärva gård 
under det kommande året. 

Under 2021 fattade kommunstyrelsen 
fera stora beslut om den fortsatta utveck-
lingen av Överjärva gård. Målsättningen 
är att fortsätta utveckla gården som 
besöksmål och en sammanhållen natur- 
och kulturmiljö i samverkan med Solna 
naturskola. Ett program med en rad 
spännande aktiviteter inom friluftsliv, 
service, pedagogik, natur, kultur och 
djurverksamhet togs fram och genom-
fördes tillsammans med föreningslivet 
och lokala aktörer under 2021. 

Ridklubbarna tar plats på gården 
Arbetet med att öka utbudet av aktiviteter 
på Överjärva gård fortsätter under 2022. 
Staden har exempelvis kommit överens 
med Hufvudsta Ridklubb och Solna 
fältrittklubb om ett samarbete för 
turridning och andra hästaktiviteter 
för barn och unga. Ambitionen är att 
ridklubbarna ska kunna fnnas på plats 
på gården och hästaktiviteterna komma 
igång till sommaren.

 – Vi har en stark tradition av att jobba 
tillsammans med föreningslivet för att 
erbjuda attraktiva aktiviteter för Solna-
borna. Därför är det väldigt roligt att vi 
till sommaren kan presentera ännu ett 
samarbete, säger Katarina Påhlman, chef 
på förvaltningen för arbetsmarknad, 
kultur och fritid. 
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Renovering av byggnader 
Arbetet med utvecklingen av byggnaderna
på Överjärva gård fortsätter under året. 
Sedan inriktningsbeslutet har caféet och 
utbildningslokalen Hästskostallet genom-
gått en teknisk upprustning och de gamla 
stinshusen, kallade Rödingarna, har fått 
en permanent placering i anslutning till 
gården samt en utvändig upprustning. 

Under 2022 tas nästa steg med projekte-
ring och restaurering av Vinterträdgårdens 
interiör samt projektering och upprust-
ning av Gula villan. Ladugården kommer 
i ett första skede att säkras upp och sedan 
kommer fasader, tak, bjälkar och fönster 
att försöka återställas. Därefter kommer 
den framtida användningen utredas vidare. 

Fler elever till Solna naturskola 
Ett viktigt uppdrag i arbetet med 
Överjärva gård är att vidareutveckla 
Solna naturskola, som erbjuder elever 
och pedagoger kurser i naturvetenskap, 
miljö och hållbar utveckling. Naturskolan 
förstärks därför med fyra utvecklings-
ledare, vilket gör att naturskolans 
undervisning kan utökas från sex till 
tio klasser per vecka.  

– Det är väldigt roligt att ännu fer 
elever kommer att kunna ta del av natur-
skolans fantastiska verksamhet. I över 
25 år har naturskolan utbildat Solnas 
elever om natur och miljö, säger Alessandra 
Wallman, chef för barn- och utbildnings-
förvaltningen. 

Foto: Solna stad 

Solna naturskolas elever ger sig ut på upptäcktsfärd. 

Foto: Casper Hedberg 
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Vy	 österut	 längs	 Armégatan. Vy norrut mot skolgården och den utvändiga trappan. 

Så blir nya skolan i Huvudsta 
Staden bygger en ny skola i Huvudsta för att möta det 
växande behovet av elevplatser i området. Skolan får 
en kapacitet för 750 till 900 elever från förskoleklass 
till årskurs 9. Detaljplanen antogs av kommunfullmäk-
tige den 31 januari 2022. 

Den nya skolan som nu ska byggas i Huvudsta möter det växande 
behovet av elevplatser i stadsdelen. Den kommer att ersätta 
Tallbackaskolan och får en kapacitet för 750 till 900 elever från 
förskoleklass till årskurs 9. Tillsammans med Granbackaskolan 
möter det behovet av elevplatser i Huvudsta. 

– Den nya skolan är en viktig del i stadens skolförsörjning och
för att långsiktigt säkerställa tillgången på elevplatser i södra 
Solna. Det är glädjande att vi nu kan bygga en ny modern skola 
i Huvudsta som motsvarar de krav som ställs på framtidens 
undervisning, säger Alessandra Wallman, chef på barn- och 
utbildningsförvaltningen, Solna stad. 

Grön skolgård och fullstor idrottshall 
Skolan placeras i det nordvästra hörnet av den nya skoltomten 
mot Armégatan och Kristinelundsvägen. Skolans gård omfattar 
12 000 kvadratmeter och möjliggör att en varierad skolgård för 
alla åldrar kan skapas med goda möjligheter till lek, rörelse och 
utevistelse. Befntliga träd och skogsdungar bevaras och skapar 
naturliga solskyddade platser på skolgården. Den nuvarande 
fotbollsplanen ersätts av en ny som placeras på den södra delen 
av den nya skolgården, vilket genomförs efter att Tallbackaskolan 
har rivits och eleverna fyttat över till den nya skolan. 

– För att få en så bra och inspirerande skolgårdsmiljö som
möjligt kommer den att utformas tillsammans med personal och 
elever på Tallbackaskolan. Skolan får en fullstor idrottshall som 
föreningar kommer att kunna hyra utanför skoltid, säger Alessandra 
Wallman, chef på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Trygga och säkra skolvägar 
Projektet bidrar också till ambitionen att skapa säkrare och 
tryggare vägar till och från skolan. 

– I planeringsarbetet för den nya skolan har en barnkonse-
kvensanalys och en utredning av vägtrafken i närområdet 
genomförts. Vi har därmed fått in barnens syn på förutsättning-
arna i området och kan säkerställa trygga och säkra vägar till och 
från skolan, säger Marcus Schramm, planarkitekt i Solna stad. 

Nya bostäder 
Detaljplanen omfattar även ny bebyggelse för bostäder med cirka 
250 nya lägenheter i ferbostadshus samt 29 nya stadsradhus 
längs Armégatan. Armégatan omvandlas samtidigt från trafkled 
till en levande stadsgata, med bättre trafkmiljö för fotgängare, 
cyklister och bussresenärer. 

Läs mer på solna.se/blåmesen 
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Översikt från sydväst. 

Tre frågor om 
Mälarbanan 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Foto: Karin Alfredsson 

Andreas	 Hägg,	 projektledare	 på	 Trafikverket.	 

Foto: Solna stad 

Många nya laddplatser 
runt om i Solna 
Att köra elbil och dela bil med andra är enkla sätt att 
bidra till en bättre miljö. I Solna utökas just nu antalet 
laddstolpar för att skapa förutsättningar för en mer 
klimatsmart vardag för Solnaborna. 

Trafken står för cirka 80 procent av alla klimatutsläpp i Solna. 
Elbilar är klimatsmartare och energiefektivare än bilar som 
drivs med fossila bränslen som bensin och diesel. 

Behovet av laddstolpar ökar 
Många Solnabor bor i ferbostadshus utan eget garage, vilket 
gör det svårt att få tillgång till laddning för elbilar. Staden 
inledde därför redan 2014 ett samarbete med Bostadsstiftelsen 
Signalisten för att tillsammans erbjuda gratis laddning av 
elbilar på sex platser i Solna med miljömärkt el. Genom ett 
samarbete med Clear Channel och JCDecaux utökas nu antalet 
laddplatser i Solna och nya laddstolpar installeras, 28 nya 
laddstolpar är i drift och fer är på gång. Målet är att 80 elbilar 
ska kunna laddas samtidigt på strategiska platser i staden. 

De nya laddstolparna har två kontakter vardera där batteriet 
mot en avgift kan fyllas på. Det är enkelt att betala och på 
varje stolpe fnns instruktioner för betalning med kontokort 
eller via apparna Virta och Park and charge. 

På solna.se/laddabilen fnns adresserna till varje laddstolpe 
i staden och på chargefnder.com går det att se om laddstatio-
nerna i Solna är lediga eller upptagna i realtid. 

Bilpool – för dig som bara behöver bil ibland 
Behöver du bil ibland kan en bilpool vara ett bra alternativ. 
Det fnns idag en rad olika aktörer inom området som erbjuder 
olika upplägg för hur det kan gå till. Mer information hittar 
du på solna.se/bilpool 

SOLNANYTT NUMMER 1 | 2022 | 54 | SOLNANYTT NUMMER 1 | 2022 

Planering pågår för fullt för utbyggnaden av Mälarbanan 
genom Solna. Projektet innebär också att delar av järnvägen 
tunnlas in och att en ny levande stadsdel med nya bostäder och 
arbetsplatser skapas i centrala Huvudsta. Den nya stadsdelen 
binder ihop Huvudsta och Skytteholm och kommunikationerna 
förstärks med en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Trafkverket, 
som ansvarar för utbyggnaden av Mälarbanan, har redan börjat 
förbereda arbetena. Solnanytt ställde tre frågor om nuläget till 
Trafkverkets projektledare Andreas Hägg. 

1 Vilka arbeten har kommit igång? 
Vi har påbörjat ledningsomläggningar i två områden, vid 
Ankdammsgatan och Oskarsrogatan. Det handlar om förbere-
dande arbeten med att fytta ledningar i marken, så att de inte 
ligger i vägen när vi börjar bygga själva tunneln. 

2 Hur märker Solnaborna av de pågående arbetena? 
Trafken längs Ankdammsgatan kommer att ledas om under 
2022 och en del parkeringsplatser fyttas till Oskarsrogatan. 

3 Vad händer under våren och sommaren? 
De förberedande arbetena pågår under 2022 och fortsätter 
även under 2023. Arbetsområdena skiftar under tiden, men 
vi håller allmänheten informerad. 

Följ gärna arbetet på Instagram, @projektmalarbanan, 
och via trafkverket.se/malarbanan 

https://chargefinder.com


Handlingsplan för att 
främja psykisk hälsa 
Solna stad har tagit fram en ny handlingsplan som ska främja 
barn och elevers psykiska hälsa. Handlingsplanen identifierar 
en rad aktiviteter som ska genomföras inom områden som 
tillgänglighet, trygghet, elevhälsa och samverkan. 

– God psykisk hälsa och välbefnnande är en förutsättning för att till-
godogöra sig kunskap och förverkliga sina möjligheter och drömmar. 
Med den nya handlingsplanen skapar vi en tryggare och mer tillgänglig 
skolmiljö för alla barn och elever i Solnas skolor, säger Alessandra 
Wallman, chef på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Den nya handlingsplanen riktar sig till stadens kommunala grund-
skolor och gymnasium och fokuserar på fyra nyckelfaktorer för att 
främja den psykiska hälsan hos stadens barn och elever; en tillgänglig 
utbildning för att möta olika elevers individuella förutsättningar, 
trygghet och studiero, elevhälsans arbete och samverkan med andra 
aktörer. För varje område fnns konkreta aktiviteter som ska genomföras, 
till exempel samarbete med ungdomsmottagningen, förebyggande 
arbete mot mobbning och anpassningar och stöd i klassrummet. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

	 	 	 	 	 	

 

 

   

  

 

 
   

 
  

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	

  

 

 

 

  

  
 

  

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 Foto: Solna stad 

Alessandra Wallman, chef på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Övre bild: Pep Parken i Huvudsta. Nedre bild: Skytteholmsparken. 

Foto: Solna stad 

Foto: Solna stad 

Så ska staden bli grönare 
Tekniska nämnden beslutade i december om ett genomförande-
program för Solna stads grönplan. Programmet beskriver 
varje stadsdels egna unika förutsättningar och ger förslag på 
åtgärder för mer grönska, biologisk mångfald och möjligheter 
till rekreation för Solnabor och besökare. 

Grönytor, parker och natur är viktiga för livskvalitet, rekreation och 
biologisk mångfald i en stad. Drygt hälften av Solnas yta består av 
grönytor – till exempel parker, naturområden och gröna gatumiljöer. 
Hur stadens gröna ofentliga miljöer bör utvecklas beskrivs i grönplanen 
Hela Solnas landskap, som antogs av kommunstyrelsen i samband med 
Solna stads översiktsplan. 

Fokus på grönska, biologisk mångfald och rekreation 
Programmet för grönplanen beskriver hur staden ska arbeta i varje 
stadsdel för att skapa förutsättningar för mer grönska, ökad biologisk 
mångfald, platser för rekreation och vila samt för arbetet med stadens 
allmänna lekplatser. Utifrån varje stadsdels unika förutsättningar 
redovisas en plan för genomförande av åtgärder på såväl kort som lång 
sikt. Det kan till exempel handla om upprustning av lekparker, dagvatten-
dammar, trädplanteringar, ny ängsmark, fer odlingsmöjligheter och fer 
platser för rekreation och vila runtom i Solna. 

Läs hela genomförandeprogrammet på solna.se/grönplan 
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Arbetet med 
Gula linjen fortsätter 
Arbetet med den nya tunnelbanan från Odenplan till 
Arenastaden fortskrider med arbetsområden kring 
de nya stationerna Hagastaden, Södra Hagalund och 
Arenastaden. 

Region Stockholm har redan byggt två arbetstunnlar utmed 
den nya tunnelbanans sträckning, en i Hagastaden och en vid 
Solnavägen i Rudviken. I början av november påbörjades även 
byggnationen av en arbetstunnel i Vasalundsparken vid Dalvägen. 
Arbetstunneln ska användas för att bygga spårtunnlar och den 
framtida stationen vid Arenastaden. Under hela byggtiden kom-
mer arbetstunneln att användas för att transportera personal, 
maskiner och bergmassor som har sprängts ut. Under 2022 på-
börjas även arbetet med den norra och södra stationsuppgången. 

Säkerheten i fokus 
Av säkerhetsskäl spärras området runt arbetsområdet av och 
trafken på Dalvägen stoppas tillfälligt. När den första spräng-
ningen genomfördes för arbetstunneln vid Dalvägen stod gran-
narna på förskolan Juvelen och följde den historiska händelsen. 

– Vi körde ”raketen” strax innan sprängsignalen och sedan 
hördes en dov smäll. När vi frågade barnen hur det kändes efteråt 
var svaret, ”toppen!” och ”tummen upp”, berättar Cornelia Park, 
handläggare för omgivningspåverkan på Region Stockholm. 

För att barnen ska känna sig trygga och veta vad som händer 
delas boken Bojan och tunnelbanan ut på förskolor i närheten av 
tunnelbanans utbyggnad. 

Värnar om parken 
Arbetsområdet i Vasalundsparken utformas för minsta möjliga 
påverkan på omgivningen och för att skydda värdefulla träd. 
Efter byggtiden kommer parken att återställas och nya träd 
kommer att planteras.  

Läs mer om hur arbetet fortskrider på 
nyatunnelbanan.se/arenastaden 
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Förskolan Juvelen var på plats när den första salvan sprängdes. 

Illustration: BAU 

Vy över den sänkta Dalvägen, som läggs på samma nivå som stationstorget, 
samt den förlängda Råsta strandväg (bro). 

Överdäckning 
av Solna station 
Arenastaden, Råsunda och Hagalund ska länkas 
samman via en överdäckning vid Solna station. 
Samtidigt skapas ett nytt torg, bostäder, förskola och 
arbetsplatser i området. 

I februari beslutade kommunstyrelsen om den fortsatta utveck-
lingen av området runt Solna station i syfte att skapa en tryggare 
och mer levande stadsmiljö. Förslaget innebär att stadsdelarna 
Arenastaden, Råsunda och Hagalund kopplas samman genom 
att delar av järnvägsspåren däckas över. 

– Det är positivt att vi kommer vidare med utvecklingen av 
området vid Solna station. Den kommer att skapa en tryggare, 
mer levande och sammanhållen stadsmiljö samtidigt som Solna 
station blir en mer tillgänglig och funktionell knutpunkt för 
kollektivtrafken, säger Kristina Tidestav, stadsdirektör i Solna stad. 

Nya bostäder, förskola och arbetsplatser   
Den första etappen av arbetet möjliggör nya bostäder, förskola, 
LSS-boende och arbetsplatser med lokaler i bottenvåningarna 
som öppnar upp för caféer, restauranger och annan service. 
Samtidigt skapas en ny gatustruktur genom att en ny gata byggs 
utmed järnvägsspåren och att Dalvägen sänks och ansluter till 
gångstråket vid Solna stations södra uppgång. Överdäckningen 
ska genomföras i samband med utvecklingen av området öster 
om järnvägsspåren och planläggs i nästa etapp. 

Solna station idag 
Solna station är redan idag en av Stockholmsregionens största 
knutpunkter för kollektivtrafk. Här samsas färr- och regional-
tåg med pendeltåg och Arlanda Express, tvärbanan och bussar. 
Genom utvecklingen av Arenastaden, utbyggnaden av tunnel-
banan och utökad busstrafk kommer platsen att användas av 
ännu fer resande i framtiden. 
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Ett tryggare  
Västra skogen 
Sedan slutet av 2020 har Solna 
stad arbetat tillsammans med 
polisen och Bostadsstiftelsen  
Signalisten för att öka tryggheten  
i området vid Västra skogen. Ett 
åtgärdsprogram har tagits fram   
i samråd med lokala aktörer som 
nu genomförs. 

Bland åtgärderna i åtgärdsprogrammet 
märks anpassad hastighetsbegränsning,  
upprustning av trappor, nya cykelparke-
ringar samt beskärning av buskar vid 
gång- och cykelvägen mot Pampasparken 
och Påfågelns förskola. Parkeringsanlägg-
ningen Motorborgen har också fått en ny 
vikport vid infarten och ny belysning 
utanför butikerna vid torget. Ett nytt 
galler utanför ingången till trapphuset 
kommer även att monteras för att minska 
problemet med obehöriga som vistas i 
och utanför trapphuset. 

Det kommer också göras en satsning 
på belysning av torget i Västra skogen. 
Ett nytt belysningsprogram kommer att 
genomföras som ska skapa trivsel och 
inbjuda till mer liv och rörelse. Platser 
runt torget som upplevs som mörka 
kommer även att åtgärdas med trivsel- 
skapande belysning, liksom gång- och 
cykelvägen mot Pampasparken. 

	 	 	

Foto: Solna stad 

Foto: Solna stad 

Max Bergander, AIK Fotboll. Grillning på naturtomten. 

Kvällsfotboll och   
grillning i Hagalund 
I december drog Helghäng* igång i Hagalund med aktiviteter för 
framför allt ungdomar på helgkvällar. Det som erbjuds är kvällsfotboll 
med AIK Fotboll, utomhusgrillning på Fabrik 38 och mycket mer. 

– Helghäng i Hagalund är en satsning som Solna stad gör tillsammans med
föreningslivet. Tanken är att erbjuda framför allt ungdomar i Hagalund aktiviteter
under helgkvällar, för att bidra till trygghet, sammanhållning och en mer levande
stadsdel, säger Johan Nilsson, chef för fritid och förening i Solna stad.

Kvällsfotboll med AIK 
Något som har varit väldigt uppskattat är den kvällsfotboll som AIK Fotboll 
arrangerar på fredagar.  

– Det är otroligt kul att det är så uppskattat. Det har lockat många ungdomar
och varit full fart. Det känns bra att vi tillsammans med staden skapar aktiviteter 
som gör skillnad och skapar en meningsfull fritid för våra barn och unga, säger 
Max Bergander, värdegrundsansvarig AIK Fotboll. 

Ett annat föreningssamarbete som har varit uppskattat är AIK Brottnings 
kvällsvandringar i området. Det gäller inte minst deras besök på mötesplatsen för 
unga i Hagalund, Fabrik 38, där de har umgåtts med ungdomarna och blivit 
utmanade av dem i armbrytning.  

– Det är väldigt roligt att vi har fått till så många aktiviteter tillsammans med
AIK Fotboll som ungdomarna verkligen gillar. Även de aktiviteter som vi har 
arrangerat själva exempelvis utomhusgrillning på lördagskvällar på Fabrik 38 har 
varit uppskattade, säger Mathias Johansson, verksamhetsansvarig på Fabrik 38.  

Uteverksamhet på naturtomten 
Helghäng är mer än bara aktiviteter för ungdomar. I museikvarteret Olle Olsson  
i Hagalund arrangeras aktiviteter för både barn och vuxna.  

– Vi har haft en del uteverksamhet på naturtomten och vi har ordnat grillning  
i museikvarteret Olle Olsson Hagalund. Alla dessa aktiviteter har vi genomfört 
tillsammans med det lokala föreningslivet och det har varit uppskattat bland de 
boende i stadsdelen. Det är också roligt att vi har fått välkomna helt nybildade 
föreningar såsom Hagalunds bigård och Olle Olsson Hagalunds Vänner, säger 
Johanna Molvin, chef för konst- och kulturmiljöer i Solna stad.

Är du intresserad av vilka aktiviteter som är på gång till helgen? Varje fredag 
presenteras helgens program på solna.se/hagalund 

* Helghäng i Hagalund kallades tidigare Vinterhäng i Hagalund. 

Igelbäcken. Flygfoto över Igelbäcken. 

Torget i Västra skogen. 

Foto: Solna stad 
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Åtgärder för renare vatten 
Kommunstyrelsen beslutade i 
december om ett uppdaterat 
åtgärdsprogram för Igelbäcken, 
Edsviken och Lilla Värtan. Till det 
redan befintliga programmet läggs 
nu fler konkreta åtgärder, som ska 
bidra till förbättrad vattenkvalitet, 
minskade föroreningar och ökad 
biologisk mångfald i vatten. 

– Nu kompletterar vi ett redan ambitiöst
åtgärdsprogram för renare vatten i Solna
med ytterligare insatser för Igelbäcken,
Edsviken och Lilla Värtan. Åtgärderna
kommer även att förbättra den biologiska
mångfalden, säger Sofa Widforss
Poignant, miljöstrateg i Solna stad.

Nya åtgärder för biologisk mångfald 
Åtgärderna i Igelbäcken handlar i stort 
om att öka den biologiska mångfalden. 
Ett hundratal lövträd och buskar kommer 
planteras för att skugga bäcken. En annan 
åtgärd förbättrar bottenstrukturerna i 
bäcken så att livsmöjligheter för fskar, 
insekter och undervattensväxter ökar. 
Vandringshinder byggs bort så att fsk 
och andra djur kan röra sig friare både 
ned- och uppströms i bäcken. 

Projekt med växtbaserad rening 
Höga halter av de miljöfarliga kemikalierna 
PFAS (per- och polyfuorerade alkylsub-
stanser) har tidigare uppmätts i Igelbäcken. 
Under 2020 startade staden ett projekt 

i Igelbäcken med växtbaserad rening av 
PFAS-föroreningar. Över 7 500 fltrerande 
starrplantor planterades ut och resultatet 
är lovande. Projektet fortsätter med skörd 
av växterna, för att successivt få bort 
föroreningen ur bäcken. 

Fler åtgärder i Edsviken och Lilla Värtan 
För att minska förekomsten av fosfor och 
dess påverkan på dagvattnet kommer en 
ny dagvattenanläggning att byggas vid 
Svedenbadet. Därutöver fnns förslag på 
att binda det övergödande ämnet fosfor 
vid Edsvikens botten genom en så kallad 
fällning. Tack vare vattenutbytet med 
Edsviken får åtgärder även efekt på 
vattnet i Lilla Värtan. 

Foto: Solna stad 
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Foto: Solna stad 

Dags att nominera din  
favorit till Årets pedagog  
och Årets skolledare 
Varje år delar Solna stad ut ett pris till Årets pedagog och Årets 
skolledare. Nu är det dags att nominera till priserna för läsåret 
2021/22. Du som är barn, elev, vårdnadshavare eller kollega i 
någon av stadens förskole- eller skolverksamheter, ta chansen och 
nominera den eller de som du tycker ska få priset. Nominerings-
perioden är 28 mars till 24 april. Läs mer på solna.se/nominera 

Vårfint i staden 
När risken för halka är över  
börjar vårstädningen och Solna   
sopas rent från sand. Arbetet  
påbörjas när temperaturen stadigt  
har legat över nollstrecket under en tid.   
Det brukar normalt vara i april eller maj.  
Vid längre tids barmark kan en grovsopning  
genomföras tidigare. 

Årets tema för stadens planteringar är Ljus och livskraft. 
Startskottet för arbetet med att försköna stadsmiljön sätter 
igång i mitten av april, om vädret tillåter. 



Året som gick – det här hände 2021 
Under 2021 fortsatte Solna att Fokus på Solnas framtida utveckling  börja byggas. Trygghetsarbetet intensifera-
växa med nya bostäder och Det var även ett fortsatt starkt fokus på des och fck ett särskilt fokus på trygghets- 
arbetsplatser. Samtidigt uppvisar Solnas framtida utveckling. Under 2021 och brottsförebyggande insatser i Hagalund. 
staden fina resultat i verksam- växte befolkningen med 1 025 personer Utvecklingen av Överjärva gård som kultur- 
heterna och en god ekonomi,  till 84 187 invånare och arbetsplatserna miljö och besöksmål fortsatte och staden 
trots pandemins utmaningar. ökade med 4 600 till 104 000. Totalt gjorde en särskild satsning på att få unga i 

färdigställdes 742 nya bostäder för infytt- jobb genom Jobbfabriken i Hagalund.  
Stadens verksamheter uppvisar fna ning. Flera nya detaljplaner antogs också 
resultat, trots att pandemin innebar stora som möjliggör nya bostäder längs En stabil ekonomi i balans  
utmaningar även under 2021. Inom Solnavägen, i Huvudsta och Bagartorp Det ekonomiska resultatet för 2021 är 
skolans område fortsätter Solnaelevernas samt en ny idrottsplats i Järvastaden. positivt och uppgår till 595 miljoner 
kunskapsresultat att ligga på goda nivåer, Omvandlingen av Solnavägen till kronor i det preliminära bokslutet.  
trots att delar av undervisningen bedrevs stadsgata påbörjades på allvar, liksom Solna stad uppfyller därmed lagkraven  
på distans under året. Detsamma gäller byggnationen av den nya tunnelbane- på en ekonomi i balans.  
nöjdheten och tryggheten bland vård- linjen till Arenastaden. En helt ny stadsdel – Solna stad har en fortsatt god 
nadshavare till barn i förskola, boende  sjösattes i centrala Huvudsta parallellt tillväxt, fna resultat i stadens verksam- 
i vård- och omsorgsboende samt hem- med planeringen för utbyggnaden av heter och en stabil ekonomi, trots 
tjänstkunder. Även arbetslösheten har, Mälarbanan. pandemin. Det gör att staden står  
efter att ha ökat under pandemin, gått Tre nya skolor startades i staden sam- på en stabil grund inför framtiden,  
tillbaka och ligger nu liksom försörjnings- tidigt som planeringen för en ny F-9-skola säger Christer Lindberg, ekonomichef  
stödet återigen på låga nivåer i Solna. i Huvudsta gjordes färdig och därmed kan i Solna stad. 

Foto: Solna stad 

Rumeysa,	Max	och	Mogos	ordnar	kvällsfotboll,	 
en del av initiativet Helghäng i Hagalund. 
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Utvecklingen	av	Överjärva	gård	som	besöksmål	 
och	kulturmiljö	fortsatte.	
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Illustration: BSK Arkitekter 

Omvandlingen av Solnavägen till stadsgata 
påbörjades	på	allvar.	

Illustration: Region Stockholm 

Arbetet	med	Gula	linjen	från	Arenastaden	 
till	Odenplan	har	påbörjats.	

Foto: Victoria Henriksson 

Tre nya skolor startades i staden samtidigt som 
planeringen	för	en	ny	skola	i	Huvudsta	gjordes	klar. 

Foto: Solna stad 

Lotten	Johnsson,	näringslivssamordnare	på	
Jobbfabriken,	har	hjälpt	ungdomar	få	jobb. 

uppleva och göra 

Välkommen till Schlaraffenland! 
På Johan Enbergs torg i Västra skogen fångas de 
förbipasserandes blickar av ett motsägelsefullt föremål 
som reser sig från en stenplattform mitt i ingenmans-
land. Fyrtionio färgglada prydnadskuddar ligger till 
synes utkastade i en osorterad hög, och ett dussin av 
dem balanserar i en stapel som ser ut att rasa när som 
helst. Föremålet ifråga är Roland Perssons skulptur 
Schlarafenland, som beställdes av staden 2001. 

Västra skogen är en närförort som utformades under 
1960- och 70-talen. Arkitekturen är tidstypisk med 
gråa strama omgivningar som lätt upplevs som hårda 
och kalla. Med Schlarafenland vill skulptören  
föra in levande färger och mjuka former, som tillsam-
mans med blomsteruppsatser och gräsytor ger torget 
en mjukare prägel. 

Kuddarna är gjutna efter riktiga kuddar från den 
handarbetsafär som konstnärens mor hade. Lagom  
nötta och mjukt inbjudande passerar de lätt som  
riktiga kuddar – virkade, broderade, knypplade och 
rynkade – tills man känner på den lackerade ytan  
och illusionen bryts. 

Det pågående trygghetsarbetet i Västra skogen 
kommer medföra bättre belysning över konstverket, 
liksom resten av torget. Välkommen att ta en titt – en 
resa till Västra skogen är en resa till Schlarafenland! 

Foto: Solna stad 

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

Besökstider: 
Måndag–torsdag: 8.00–17.00 
Fredag: 8.00–15.00 

Telefontider: 
Måndag–torsdag: 8.30–16.30 
Fredag: 8.30–15.00 

För påskens öppettider se 
solna.se/oppettider 

Kommunfullmäktige 
sammanträder 
När: Måndag 4 april 

Måndag 30 maj 
Måndag 20 juni 

Tid: Klockan 18.00 

Var: Kommunfullmäktige-
salen i stadshuset 

Följ gärna vår livesändning 
på webben: 
solna.se/webbsandning 

Datum kan komma att ändras, för aktuell 
information se solna.se/sammanträden 

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

Informationstidning från Solna stad 
Ansvarig utgivare: 
Viktoria Hemmingsson Leigard 
Grafisk formgivare: Veronica Malmkvist 
Framsidesbild: Anna Didriksson 
Tryck: Tryckservice AB  
Upplaga: 45 300 exemplar 

Foto: Solna stad 
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