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I Ekelund, strax norr om Pampas Marina i Huvudsta, 
byggs 900 nya bostäder. Det innebär den principöverens- 
kommelse med HSB som kommunstyrelsen beslutade om 
den 14 oktober. Samtidigt bidrar HSB till finansieringen av 
en ny uppgång från Västra skogens tunnelbanestation 
och till upprustning av strandpromenaden vid Mälaren.

Minst 900 nya bostäder och två förskolor
Den nya bostadsbebyggelsen omfattar minst 900 nya lägenheter. 
Trettio procent kommer att vara större lägenheter med minst 
fyra rum och kök, för exempelvis familjer med flera barn. Tjugo 
av lägenheterna kommer att vara sociala lägenheter. Samtidigt 
byggs två nya förskolor med fyra till sex avdelningar. Lokaler i 
gatuplan kommer att skapa ett varierat utbud av till exempel 
service, butiker och restauranger.

Strandpromenad
Ekelund ligger centralt placerat med närhet till Mälaren, 
Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana – strax norr om 
Pampas Marina. Idag finns en varierad bebyggelse med hamn-

verksamhet, kontor och verkstad i området. I samband med den 
nya bebyggelsen skapas en attraktiv plats vid Ulvsundasjön och 
strandpromenaden mellan Ekelundsbron och Huvudsta Gård 
rustas upp. Det anläggs också en skärmbassäng med en flytande 
våtmark för rening av dagvatten till Ulvsundasjön i anslutning 
till Pampas Marina. Samtidigt justeras vägnätet för att knyta 
samman området med Solnas lokala vägnät.

Finansierar ny tunnelbaneuppgång vid Västra skogen
Området ligger i anslutning till Västra skogens tunnelbanestation 
där den blå linjen förgrenar sig norrut mot Akalla och Hjulsta 
och söderut genom Kungsholmen och centrala Stockholm. Enligt 
överenskommelsen bidrar HSB med finansiering av åtgärderna i 
vägnätet samt med 150 miljoner kronor till finansieringen av en 
ny tunnelbaneuppgång vid Västra skogen.

Beslut i kommunstyrelsen den 14 oktober
Kommunstyrelsen beslutade om principöverenskommelsen den 
14 oktober och gav samtidigt byggnadsnämnden i uppdrag att 
påbörja arbetet med detaljplanen.

Med julen för dörren kan vi blicka tillbaka 
på en händelserik höst. Under hösten har 
Solna stads verksamhetsplan och budget 
för 2020 arbetats fram. Budgeten tillkom-
mer i ett samhällsekonomiskt tufft läge 
med inbromsad tillväxt, ökade välfärds- 
behov och tuffare krav på Solna från 
utjämningssystemen. Trots det har Solna 
en stabil grund att stå på efter många år  
av ekonomiska överskott och kan göra 
satsningar på kärnverksamheten. 

Budgeten för 2020 har ett särskilt fokus 
på barn och unga. Det görs satsningar på 
att öka kvaliteten i förskolan, förbättra 
kunskapsresultaten i skolan, ombyggnad 
av förskolor för att möjliggöra mindre 
barngrupper, rusta upp lekplatser, ökad 
digitalisering och på fritidsverksamheten. 
Det görs också en prioritering på miljö och 
klimat med fortsatta satsningar på att för- 
bättra kvaliteten i stadens vattenförekomster, 
bygga ut cykelvägnätet och öka kunskapen 
om minskad klimatpåverkan. 

Under hösten har vi även gjort ett 
omtag om placeringen av den nya skolan  
i Huvudsta. Den nya placeringen, som 

möter många av de synpunkter som 
framkom i samrådet, blir i anslutning till 
den befintliga Tallbackaskolan genom att 
tomten utvidgas västerut och den befintliga 
fotbollsplanen flyttas söderut. Förslaget 
innebär en tryggare trafikmiljö, ökad 
tillgänglighet och en större skolgård 
samtidigt som den nya placeringen möjlig- 
gör nya bostäder och en mer samman- 
hållen bebyggelse. Målsättningen är att 
den nya skolan i Huvudsta ska stå färdig 
senast 2024.

I detta nummer av Solnanytt kan du 
läsa mer om budgeten och den nya skolan  
i Huvudsta. Du kan också läsa om den 
kommande stadsutvecklingen i Ekelunds-
området, norr om Pampas Marina. I detta 
attraktiva läge med närhet till Mälaren 
kommer en ny stadsdel att växa fram med 
nya bostäder, service, ny tunnelbaneupp-
gång och upprustad strandpromenad.

God jul och gott nytt år!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Pilotprojekt för att minska barngrupperna

Klartecken för stads- 
utveckling av Ekelund

Under året har ett pilotprojekt 
genomförts på två förskolor som  
har byggts om för att göra det möjligt 
att skapa mindre barngrupper.  
Nu ska tio förskolor byggas om på 
samma sätt. Parallellt fortsätter 
arbetet med ökad personaltäthet  
och kompetensutveckling.

Typförskola – för mindre barngrupper
Planeringen av nya förskolor i Solna utgår 
från en så kallad ”typförskola”, där lokalerna 
ger förutsättningar till mindre barngrupper. 
Detta beslutades i kommunstyrelsen 2018. 
För att se över vilka förutsättningar som 
finns på befintliga förskolor genomfördes 
en inventering av de kommunala försko-
lorna i Solna. Ett tiotal förskolor identifie-
rades då som möjliga att bygga om för att 
skapa lokalmässiga förutsättningar för 
mindre barngrupper.

– Vi behöver göra flera saker parallellt 
för att minska barngruppernas storlek  

och öka kvaliteten i Solnas förskolor. Rätt 
lokalmässiga förutsättningar, arbetssätt 
och organisation är viktiga delar, samtidigt 
som vi fortsätter jobba med både personal-
täthet och utbildning, säger Alessandra 
Wallman, förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Lyckat pilotprojekt
Två förskolor har byggts om i ett pilot- 
projekt; Tunet och Rågen. På förskolan 

Rågen öppnades väggar upp, vilket har  
gjort det möjligt att skapa ytterligare en 
avdelning och förutsättningar för att 
minska barngruppens storlek från 18 barn/ 
grupp till 12 barn/grupp. På förskolan 
Tunet frigjordes ytor för att möjliggöra 
ytterligare en barngrupp, vilket gör att 
storleken kan minska från 19 barn/grupp 
till 15 barn/grupp. De slutliga effekterna 
av pilotprojektet kommer att utvärderas 
under våren 2020.

Foto: Anna Didriksson

Foto: Anna Didriksson
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Foto: Casper Hedberg
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Satsningar på barn, unga & miljö
Den 25 november beslutade kom-
munfullmäktige i Solna stad om 
budget och verksamhetsplan för 
2020. Årets budget har ett särskilt 
fokus på barn och ungdomar med 
satsningar inom förskola, skola  
och miljö. Skatten blir oförändrad.

Nu har budget och verksamhetsplan för 
2020, med inriktning för 2021–2022, 
beslutats av kommunfullmäktige. Stadens 
verksamheter, framför allt skola och 
förskola, får ökade resurser för att möta 
behoven hos en växande befolkning. 
Verksamheterna kompenseras också för 
inflation och löneökningar. Samtidigt  
görs ett antal politiska satsningar och 
stadens styrelse och nämnder får nya 
uppdrag för året. För 2020 satsas ytterligare 
28 miljoner kronor i investeringsbudgeten 

och 17,8 miljoner i driftbudgeten. Skatten 
lämnas oförändrad.

– Stadens budget tillkommer i läge  
där tillväxten har bromsat in i landet och 
regionen, samtidigt som den demografiska 
utvecklingen medför ett ökat behov av 
välfärd i kommunerna. Trots det står 
Solna på en stabil grund efter många år  
av ekonomiska överskott, säger Christer 
Lindberg, ekonomichef i Solna stad.
 
Satsningar på barn och unga
Budgeten för 2020 har ett särskilt fokus  
på barn och ungdomar. Det görs en 
satsning på tio miljoner kronor för att  
öka kvaliteten i förskolan, en upprustning 
av lekplatser och en ombyggnad av 
förskolor för att möjliggöra mindre 
barngrupper. I skolorna görs dessutom  
en satsning på fem miljoner kronor för  

att förbättra kunskapsresultaten och en 
särskild satsning görs på fritidsverksam-
heten, med fokus på insatser för att stödja 
unga som behöver komma tillbaka till 
skolan eller arbetslivet. Samtidigt växlas 
arbetet upp med ytterligare en satsning  
på fem miljoner kronor på digitalisering 
och välfärdsteknik inom förskola, skola 
och omsorg.
 
Miljö och klimat
Verksamhetsplan och budget för 2020  
har ett tydligt fokus på miljö och klimat. 
Det görs en satsning på två miljoner 
kronor för att öka kunskap och förståelse 
hos Solnabor, företag och civilsamhälle för 
hur klimatpåverkan kan minskas i staden. 
Arbetet med cykelplanen växlas upp med 
ytterligare en satsning på femton miljoner 
kronor för att bygga ut och förbättra 

BUDGET 2020: 

Stadens nämnder och 
styrelser får i budgeten  
ett antal nya uppdrag att 
arbeta med under nästa år.

• Stadsövergripande mat- 
 strategi för hälsosam och  
 hållbar mat i stadens  
 verksamheter

• Översyn av stadens lek- 
 platser för att säkerställa  
 tillgänglighet, funktion och  
 kvalitet

• Handlingsplan för utvecklad  
 undervisning med stöd av  
 digitala verktyg i skolan

• Strategi för kompetens- 
 utveckling och karriärvägar  
 inom förskola och skola

• Utredning av användning  
 av skol- och fritidslokaler  
 för föreningslivet

•	Trafikplan	för	stadens	gång-,	 
	 cykel-,	bil-	och	kollektivtrafik

• Utredning av avfallsverksam- 
 heten, för ökad återvinning

• Utredning av miljözoner  
 för tunga lastbilar

• Genomförandeprogram  
 för cykelplanen

• Genomförandeprogram  
 för grönplanen

• Mobil- och användarvänlig  
 felanmälan

• Stärkt medborgardialog

Nya uppdrag  
till styrelser  
och nämnder:

Detta går dina skattepengar till:
  Procent

 Grundskola, fritidshem, särskola 24

 Vård och omsorg för äldre 23,5

 Förskola 18

 Individ- och familjeomsorg 8

 Vård och omsorg – funktionshinder 8

 Gymnasieskola, gymnasiesärskola 5,5

 Kultur och fritid 5

 Stadsgemensamt (inkl. politik och revision) 4,5

 Miljö, hälsa och räddningstjänst 1,5

 Vuxenutbildning inkl. svenska för invandrare 1

 Gator, parker och stadsbyggnad 0,5

 Integration och arbetsmarknadsåtgärder 0,5

cykelvägnätet i Solna. Två miljoner kronor 
satsas på det fortsatta arbetet med att 
förbättra vattenkvaliteten i stadens 
vattendrag, med inriktning på dagvatten-
dammar vid Råstasjön och Bergshamra. 
Dessutom görs en särskild satsning på 
upprustning av idrottsplatser för att 
minska förekomsten av mikroplaster  
från konstgräsgranulat.

Oförändrad skatt 2020
Solna stad har en god ekonomi och 
tillväxt. Förutom ekonomiska ramar  
för stadens verksamheter innehåller  
budgeten beslut om skattesats för 2020, 
vilken ligger kvar på nuvarande nivå:  
17,12 per skattekrona. Bakom förslaget  
till budget för 2020 står en blågrön  
majoritet i Solna, bestående av  
Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Hela verksamhetsplanen och budgeten 
för Solna stad 2020 finns att läsa på solna.se
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Solnavägen möter tunnelbanans gula linje 
Tunnelbanan ska byggas ut i fyra kilometer långa  
spårtunnlar genom Solna. Den nya linjen knyts samman 
med gröna linjen vid Odenplan och får tre nya stationer: 
Hagastaden, Södra Hagalund vid Solnavägen och slut- 
stationen Arenastaden. 

Solna	stad	medfinansierar	tunnelbanans	utbyggnad	
inklusive den nya tunnelbanestationen Södra 

Hagalund,	och	stadens	medfinansiering	
finansieras	i	sin	tur	genom	bidrag	från	

exploatörer när nya bostäder och 
arbetsplatser byggs i anslutning  

till den nya tunnelbanan.2

Bostäder vid Karolinska Institutet 
Här bygger Veidekke 250 nya bostäder och  
ny förskola på Karolinska Institutets campus  
med butiker och service i bottenvåningen mot 
Solnavägen med närhet till den nya tunnelbane- 
stationen Hagastaden. Överenskommelsen med 
Veidekke ger även ett bidrag till stadens med- 
finansiering	av	den	nya	tunnelbanan	till	Arenastaden.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata fortsätter 
och under de kommande åren planeras omkring 5 000 nya bostäder, nya arbets-
platser och ny service längs den drygt tre kilometer långa vägen – från Råsunda-
vägen i norr till Torsplan i söder. 

Vägen ska utvecklas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång 
och busstrafik. Nya stadskvarter växer fram längs vägen med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service såsom butiker och restauranger. Solnavägen 
blir en mer levande, attraktiv, tryggare och tätare stadsgata.

Så omvandlas Solnavägen  
till en levande stadsgata 

Nya kvarter i Råsunda 
700 nya bostäder, Telenors svenska 
huvudkontor och en ny högstadie-
skola står på platsen där Råsunda 
fotbollstadion tidigare låg. Nya 
stadskvarter skapas som länkar 
samman gamla Råsunda med 
centrala Solna – i direkt anslutning 
till tunnelbana och tvärbana.

1

Kvarteret Banken
Det	befintliga	parkeringsdäcket	vid	Solna	
Centrum ska byggas över med 400 bostäder 
och lokaler för till exempel butiker och 
restauranger i bottenvåningen mot Solna- 
vägen. Överenskommelsen med Unibail 
Rodamco ger även ett bidrag till stadens 
medfinansiering	av	ny	tunnelbana.

2

Albydal och Solna Access
Detaljplanearbete pågår för nya 
arbetsplatser och lokaler i gatu- 
plan mot Solnavägen, vid Solna 
Access, i direkt anslutning till den 
nya tunnelbanestationen Södra 
Hagalund. Överenskommelsen 
med Vasakronan ger även ett 
bidrag	till	Solna	stads	medfinan-
siering av den nya tunnelbanan.

5

3
4

Hagalunds industriområde  
blir en levande stadsmiljö 
Industriområdet i Hagalund omvandlas till  
en levande stadsmiljö med en blandning  
av bostäder och arbetsplatser, i direkt 
anslutning till den nya tunnelbanestationen 
Södra Hagalund. I en första etapp planerar 
Humlegården för cirka 500 lägenheter och  
en förskola. Projektet bidrar även till stadens 
medfinansiering	av	den	nya	tunnelbanan	 
till Arenastaden.

6

Forskarbostäder på Campus Solna 
Akademiska hus bygger 322 forskarbostäder 
på norra delen av Campus Solna, mellan 
Fogdevreten och Solnavägen – ett välkommet 
tillskott för att möta bristen på studentbostäder 
i Stockholmsregionen. Bygget beräknas vara 
färdigt 2020.

8

7

Hagastaden
Fram till 2025 kommer nya gator, 
kvarter och parker att länka 
samman Solna och Stockholm i 
den nya framväxande stadsdelen 
Hagastaden, med omkring 6 000 
nya bostäder. Här byggs den nya 
tunnelbanestationen Hagastaden 
med entréer i både Stockholm  
och Solna.

9

Tvärbana
Solna centrum

Tunnelbana 
Solna centrum

1

Råsunda Torg

3
4

5
6

7
8

9

Torsplan

Tunnelbana 
Södra Hagalund

Tunnelbana 
Hagastaden

Vid den nya tunnelbanestationen  
Södra Hagalund växer nya stads- 
kvarter fram. Vid det planerade torget  
i anslutning till stationens entré byggs 
nya bostäder och arbetsplatser. På den 
ena sidan skapas upp till 600 nya 
lägenheter, LSS-boende, sociala 
lägenheter och en förskola. På den 

andra sidan föreslås ett tolv våningar 
högt kontorshus, som kommer att 
inrymma Veidekkes nya huvudkontor, 
andra kontor och verksamheter såsom 
restaurang, konferens och gym. 
Överenskommelsen med Veidekke 
bidrar	även	till	stadens	medfinansiering	
av den nya tunnelbanan.

Nya stadskvarter vid Södra Hagalund
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Järvastaden får  
4000 nya bostäder  
och ny idrottsplats
Utvecklingen av Järvastaden fortsätter med ett tillskott på cirka fyratusen nya 
bostäder och en ny idrottsplats. Kommunstyrelsen beslutade den 11 november om  
ett tillägg till principöverenskommelsen som innebär ytterligare tre etapper i 
utvecklingen av norra Järvastaden – alltså sammanlagt nio etapper.
 
Fyratusen ytterligare lägenheter i Järvastaden
De första tre etapperna är redan färdiga eller under byggnation, vilket motsvarar 
cirka tvåtusen lägenheter. Den fjärde etappen omfattar 800 till 900 lägenheter.  
Den detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige under hösten och innehåller  
även lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service samt en 
större förskola. Etapp fem innebär en ny idrottsplats och de fyra återstående  
etapperna tillför cirka fyratusen nya lägenheter.
 
Idrottsplats med tre fotbollsplaner
Överenskommelsen innebär att en ny idrottsplats byggs i norra Järvastaden.  
Den kommer att ligga i anslutning till Igelbäckens naturreservat och friluftsområdet. 
Idrottsplatsen kommer att ha tre fotbollsplaner – varav en elvamannaplan, en nio- 
mannaplan och en sjumannaplan. Dessutom tillkommer byggnader för omklädning, 
servering och drift samt parkering för cykel och bil. Järvastadens nya idrottsplats blir 
stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats och kommer 
att tillföra över tiotusen timmar idrottstid per år till Solnas skolor och föreningsliv.

Stipendium 
AIK:s ungdomslag Pojkar 11 år lag grön 
blev första lag att tilldelas Solna stads 
stipendium till AIK Ungdomsfotboll för 
god laganda och sportsligt bemötande. 
AIK Fotboll nominerade laget med 
följande motivering: 

”AIK P-11 grön har med rörlig bild visat 
hur de tar AIK:s värdegrund, AIK Stilen, 
från papper till verklighet. En verksamhet 
där barnen syns och tillåts känna och 
uttrycka sig, och bli lyssnade på. En 
verksamhet som är trygg och bra.”

Stipendiet på 25 000 kronor delas ut av 
kultur- och fritidsnämnden. Det instiftades 
2018 för att uppmärksamma AIK:s tolfte 
SM-guld. Pengarna ska uppmuntra till 
fortsatt positiv utveckling och kan användas 
till gruppens fortbildning, studieresor, 
träning eller andra gruppaktiviteter.

Skräpmätning
Mer städning i stadsmiljön och fler 
papperskorgar har gett resultat. För tredje 
året i rad visar Solna stads årliga skräpmät-
ning att nedskräpningen i staden minskar. 
Det vanligaste skräpet på Solnas gator är 
fortfarande cigarettfimpar och snus, som 
tillsammans utgör ungefär 85 procent av  
allt skräp i skräpmätningen.  Läs om 
skräpmätningen på solna.se/nedskrapning

Klartecken för  
ny högstadieskola  
i Bagartorp
Nu är avtalet klart som möjliggör en ny 
högstadieskola i norra Solna. Det är Hemsö 
Järvastaden, som kommer att bygga en ny 
skolbyggnad för Raoul Wallenbergskolan, 
som därmed kompletterar sin F-6-skola i 
Järvastaden med ett högstadium för 350 
elever i Bagartorp. Skolan kommer även att 
inrymma nya lokaler för fritidsverksamhet  
för ungdomar. I direkt anslutning till skolan 
byggs en fullstor idrottshall, som kommer att 
kunna användas av föreningslivet på kvällar 
och helger. Skolan beräknas stå färdig till 
höstterminen 2021. Avtalet mellan Solna stad 
och Hemsö Järvastaden AB beslutades i 
kommunstyrelsen den 14 oktober.

Förslag om ny placering för 
den nya skolan i Huvudsta
Ett nytt förslag på placering har 
tagits fram för den nya skolan som 
ska byggas i Huvudsta. Förslaget 
innebär bland annat en tryggare 
trafikmiljö och ökad tillgänglighet 
samtidigt som den nya placeringen 
möjliggör nya bostäder för en mer 
sammanhållen bebyggelse. Kommun- 
styrelsen beslutade om den nya 
inriktningen den 2 december. 

En ny skola ska byggas i Huvudsta för att 
möta behovet av fler elevplatser i den växande 
stadsdelen och rymma Tallbackaskolans 
elever, som har behov av nya skollokaler. 
Det beslutade kommunstyrelsen den 19 
februari 2018 och gav byggnadsnämnden  
i uppdrag att ta fram en detaljplan för att 
möjliggöra den nya skolan. Mot bakgrund 
av synpunkter som framkom under sam- 
rådet om förslaget till detaljplan har nu ett 
nytt förslag på placering tagits fram.

– Med den nya skolan i Huvudsta möter 
vi det växande behovet av fler elevplatser i 

stadsdelen. Förslaget på ny placering för 
skolan svarar upp mot många av de syn- 
punkter som framkom under samrådet 
och innebär en mer trafiksäker och 
tillgänglig lösning med en större skolgård, 
säger Kristina Tidestav, stadsdirektör, 
Solna stad.

 
Större skolgård med ny placering
Den nya skolan i Huvudsta föreslås 
placeras i anslutning till den befintliga 
Tallbackaskolan genom att tomten 
utvidgas västerut. Det innebär att skolan 
placeras i det nordvästra hörnet av den  
nya skoltomten mot Armégatan och 
Kristinelundsvägen. Den befintliga fotbolls- 
planen flyttas söderut och anläggs som en 
del av skolgården, efter att Tallbackaskolan 
har rivits och eleverna flyttat över till den 
nya skolan, som får en betydligt större 
skolgård med det nya förslaget.

 
Nya bostäder och tryggare trafikmiljö
Förslaget möjliggör upp till 300 nya 

bostäder längs med Armégatan, på både 
norra och södra sidan. Norr om Armé- 
gatan föreslås radhus och på södra sidan 
föreslås flerbostadshus. Tillsammans med 
en omläggning av Kristinelundsvägen är 
ambitionen att den nya bebyggelsen ska 
bidra till en tryggare och säkrare trafik- 
miljö i anslutning till den nya skolan.

 
Möter synpunkter från samrådet
Under samrådet om förslaget till detalj- 
planen kom flera synpunkter på placer- 
ingen av den nya skolan. Synpunkterna 
handlade framför allt om trafiksäkerhet 
och tillgänglighet, men också om skol- 
gårdens utformning och storlek. Det nya 
förslaget till placering möter många av 
dessa synpunkter. I samband med 
kommunstyrelsens inriktningsbeslut  
den 2 december fick byggnadsnämnden  
i uppdrag att påbörja detaljplanearbete  
för den nya skolan och bostäderna. 
Målsättningen är att den nya skolan ska 
stå färdig senast 2024.

Nytt förslag på 
placering av ny 
skola i Huvudsta Nya flerbostadshus

Nya bostäder 
i radhus

Tidigare förslag 
på placering

Foto: Stefan Isaksson

Foto: Leif Johansson
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Tänk på  
brandsäkerheten
Vi är inne i en mysig tid med många 
tända ljus och brasor. Det innebär också 
att det är extra viktigt att tänka på 
brandsäkerheten. Brandvarnaren är en 
billig livräddare och en nödvändighet  
i alla hem. Mossa som dekoration i 
adventsljusstakar kan lätt fatta eld, så välj 
hellre ett annat material – och lämna 
aldrig levande ljus i ett tomt rum!

Återvinn granen
Den 11–12 januari kl. 10 –14 är det dags 
för den årliga julgransinsamlingen. 
Granarna som lämnas in blir till fjärr- 
värme som värmer Solnabornas bostäder. 
Vid den bemannade uppsamlingsplatsen 
på Solnaplan finns Solna stad på plats 
med fika och svarar på frågor kring avfall. 
Obemannade uppsamlingsplatser kommer 
att finnas i Huvudsta, Bergshamra, 
Ulriksdal, Arenastaden och Järvastaden. 
Samma tider gäller för samtliga uppsam-
lingsplatser. Läs mer på solna.se/julgran

Hjälp och stöd
Möjligheten till hjälp, stöd och rådgivning 
finns även under julens helgdagar. Solna 
stad samarbetar med andra myndigheter 
och organisationer, som komplement till 
egna insatser. Har du ett akut ärende kan 
du vända dig till Socialjouren Nordväst på 
telefon 08-44 44 503 eller 08-44 44 504. 
Agera kvinnojour är en fristående ideell 
kvinnojour i Solna som du kan ringa 
måndag, onsdag och fredag klockan  
19.00–21.00 på telefon 08-27 90 80. 
Läs mer på solna.se/krisjour

Snö och halka
Många önskar en vit jul, men snön kan 
också ställa till det i trafiken. Staden 
arbetar hela tiden med att vid snöfall  
röja snabbt och effektivt, samtidigt som 
halkbekämpning är prioriterat. Uppdate-
rad information om snöläge och vinter-
väghållning finns på solna.se/snorojning

Aktiviteter på jullovet
Julpyssel på biblioteken

Lördagen före julafton bjuder 
biblioteken i Bergshamra och Solna 
Centrum in till julpyssel för stora 
och små. I Bergshamra fylls det 
stora pysselbordet med allt som 
behövs för att göra glittriga kottar, 
julkort och annat juligt. I Solna 
Centrum kommer vi i stämning 
med en julsaga, och sedan blir  
det julkortspyssel. 
För öppettider och fler aktiviteter 
på lovet se solna.se/bibliotek

Jullovsöppet för ungdomar

Förutom helgdagar är det vanliga 
öppettider som gäller på Hagalunds- 
parken, Q-lan, Black Sheep, 
UngdomsTorget och Byparken. 
Pepparkaksbak är en av alla 
aktiviteter som erbjuds under lovet. 
Annars är du välkommen att bara 
hänga med kompisarna och ha en 
skön kväll i gott sällskap.
Öppettider och aktiviteter hittar  
du på solna.se/jullov

Lärorika vinterpromenader
Nationalstadsparken är värd att uppleva även vintertid. 
Packa termos, ostsmörgås och mobiltelefon, så kan du 
njuta den varma chokladen vid någon av alla historiska 
platser som du kan lära dig mer om genom ljudguiderna.
Mer info: solna.se/ljudguider

Julgransplundring 
på Ulriksdals slott  
den 11–12 januari
Fira ut julen med kungen och hans familj 
på 1800-talsvis. Museilärare i historiska 
dräkter ordnar slottsvisning, dans kring 
granen och en liten överraskning. 
Julgransplundringen arrangeras för barn 
från 5 år och uppåt. Mer information 
och fler evenemang hittar du på 
kungligaslotten.se/kalendarium

Lekdag med  
maskeradkarneval
När: 26 januari
Var: Tillitsverket Royal Park  
 Frösundaviks allé 15
Mer info: tillitsverket.se

Utställning på Charlottenburgs gård
Solna Hembygdsförenings utställning ”Bonader ur 
gömmorna” hänger kvar efter årsskiftet. Se också 
modellen av Kapellgatan som den såg ut våren 1960. 
Öppettider: onsdagar 13–15, söndagar 13–16 
Var: Charlottenburgs gård på Bollgatan 12

Mer info: hembygd.se/solna

Upplev Arena Run
Är du kanske en av alla mer eller 
mindre vältränade entusiaster 
som ska ta sig igenom den 
fantasifulla hinderbanan på 
Friends Arena, individuellt eller 
i lag? Om inte, kom ändå och 
upplev stämningen kring 
Nordens största inomhuslopp.
När: 24–25 januari 
Var: Friends Arena

Mer info: arenarun.se
Trygghetsboende invigt
I oktober flyttade de första hyresgästerna 
in i Solnas nya trygghetsboende. Boendet, 
som ligger i Huvudsta, riktar sig till 
personer som är 60 år eller äldre. Totalt 
finns det 77 lägenheter, varav 54 har gått 
till Solnabor via stadens seniorkö och 22 
till boende i Storstockholmsområdet via  
Bostadsförmedlingen. 

Lägenheterna finns i storlekar om 1–3 
rum och kök. I bottenplan finns en 

gemensamhetslokal och det är nära  
till stöd och service. Alldeles intill 
trygghetsboendet ligger Skoga Äldre- 
centrum, som drivs av Solna stad. På 
Skoga finns seniorverksamheter, café  
och lunchservering. På promenadavstånd 
ligger Huvudsta gård, Huvudsta gamla  
slott och Huvudsta Centrum med 
tunnelbanans blå linje.

Ny webbplats med fokus på service
I slutet av november lanserades Solna stads nya webbplats, solna.se. Webbplatsen har 
en bättre tillgänglighet och mer självservice än tidigare. Det finns också en tillstånds-
guide som hjälper solnabor och företagare att söka tillstånd i staden och en helt ny 
delwebb, Solna växer, som fokuserar på Solnas utveckling.

– De flesta som besöker solna.se gör det för att de har ett ärende, som till exempel 
att göra en ansökan eller få svar på en fråga. Med nya solna.se blir det lättare för 
solnaborna att snabbt hitta rätt, säger Kajsa Engström, webbstrateg i Solna stad.

Samtidigt med webben lanserades också en ny portal för självservice. Stadens 
e-tjänster kommer att bli fler framöver och de lyfts nu fram på ett tydligare sätt för 
att underlätta för besökarna att själva kunna utföra sina ärenden.

– Över hälften av våra besök på solna.se sker via mobil eller platta och den nya 
webben är anpassad för att fungera bra även på små enheter, fortsätter Kajsa Engström. 

En annan viktig del av projektet har varit att förbättra den digitala tillgängligheten 
så att fler ska kunna ta del av informationen på stadens webbplats. Nya solna.se har 
bland annat fått en färgsättning i svart och vitt som ger tydligare kontraster. 
Dessutom används nu en större textstorlek för ökad läsbarhet. 

– Arbetet med att förbättra och förfina solna.se kommer att fortsätta även  
efter lansering så att webbplatsen ständigt är relevant och aktuell för besökare. 
Välkommen att se dig om på nya solna.se, avslutar Kajsa Engström.

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

Foto: Orlando G Boström

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

Förändrade öppettider under vecka 52 – 2,  
för aktuella öppettider se solna.se

Hej! 

Informationstidning från Solna stad  
Ansvarig utgivare Elin Berlin  
Grafisk formgivare Veronica Malmkvist 
Framsidebild Solna stad 
Tryck Tryckservice AB   
Upplaga 43 200 exemplar

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

Kommunfullmäktige 
sammanträder
När: Måndag 27 januari 

Måndag 24 februari 
Tisdag 14 april

Tid: Klockan 18.00

Var: Kommunfullmäktige- 
 salen i stadshuset

Du kan närvara på plats i  
Solna stadshus eller följa vår 
webbsändning: solna.se/kf
Datum kan komma att ändras,  
se solna.se för aktuell information.

Foto: Johannes Liljeson


