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Efter en skön sommar är hösten på väg. 
Vi går in i hösten med en stor osäkerhet 
om hur världen och ekonomin ska utveckla 
sig. Rysslands krig mot Ukraina har orsakat 
stort mänskligt lidande, förändrat det 
säkerhetspolitiska läget och dämpat den 
ekonomiska tillväxten. Flera ekonomiska 
prognoser talar för att vi går mot sämre 
tider. Det känns därför tryggt att veta att 

Solna har en stark ekonomi till följd av 
många års ekonomiska överskott och att 
vi därmed har byggt upp skyddsvallar.  

En dämpad tillväxt kan också komma 
att medföra negativa effekter på arbets-
marknaden. Vi har därför beredskap för 
att intensifiera arbetsmarknadsarbetet. 
Under det senaste året har staden haft ett 
stort fokus på att få ut unga i jobb. Genom 
jobbfabriken i Hagalund får unga hjälp 
att komma i jobb eller studier. Jobbfabri-
ken har, sedan den öppnade för ett år 
sedan, haft kontakt med 200 ungdomar 
och av dessa har 180 kommit i jobb eller 
studier. Vi har också, i samarbete med 
företagen i Solna, lyckats få fram riktigt 
många sommarjobb, som för många unga 
är första steget in på arbetsmarknaden. 

Under hösten tas även viktiga steg  
i Solnas fortsatta stadsutveckling. Det 
genomförs samråd om detaljplanen för 
den nya stadsdelen Ekelund, strax norr 
om Pampas Marina, som innehåller nya 
bostäder, ny tunnelbaneuppgång från 
Västra Skogen och en upprustad strand-
promenad längs Mälaren. Det genomförs 

också granskning av detaljplanen för 
Mälarbanan, som möjliggör en spännande 
stadsutveckling och utbyggd kollektiv- 
trafik längs den intunnlade järnvägen. Jag 
hoppas att du passar på att tycka till om 
dessa viktiga stadsutvecklingsprojekt.  

Under hösten öppnar Solnas nya 
simhall efter tre års byggnation. Den nya 
simhallen blir ett viktigt tillskott till 
Solnas idrottsliv och kommer att följas av 
flera satsningar på idrotten. Den gamla 
simhallen i Vasalundshallen kommer att 
byggas om till ett ”Idrottens hus” med en 
ny idrottshall och nya idrottsytor för 
mindre idrotter. Samtidigt kommer 
Skytteholms idrottsplats och Solnahallen 
att rustas upp. Ett växande Solna behöver 
nya idrottsmöjligheter.    

Den 11 september avgörs de allmänna 
valen till riksdag, kommun- och region-
fullmäktige. I Solnanytt finns all infor-
mation som du behöver för att kunna 
rösta. Glöm inte att rösta!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Foto: Casper Hedberg

4H-gård etableras på Överjärva gård
Solna stad har kommit överens med 4H om att etablera en 4H-gård på 
Överjärva gård. Målsättningen är att 4H-gården ska vara på plats under 
2023 och bli ett komplement till 4H-gården i Huvudsta.

Liksom i Huvudsta ska det på 4H-gården på Överjärva gård finnas både öppen 
verksamhet och möjlighet för 4H att anordna kurser, utbildningar och läger. Barn och 
ungdomar ska ges möjlighet att ta del av alla sysslorna på en 4H-gård, vars mål är att  
efterlikna en svensk bondgård med hästar, kaniner, höns, katter, får och getter.  
Det kommer också att finnas möjlighet till ponnyridning och häst- och vagnkörning. 
Ladugården, som renoveras under 2022, och kringliggande hagar och betesmarker 
kommer att användas för verksamheten. 

– Vi ser fram emot att öppna en ny 4H-gård här på Överjärva gård. Det är en perfekt 
plats för vår verksamhet och att kunna lära Solnas barn och unga mer om djur och 
natur, säger Kaisa Karlsson, verksamhetschef på Stockholms Läns 4H.

Etableringen av 4H-gården är en del i Solna stads utveckling av Överjärva gård som 
ett attraktivt besöksmål och en sammanhängande natur- och kulturmiljö. I Solna stads 
vision och utvecklingsplan för Överjärva gård understryks det att djuren har en viktig 
plats på gården. Etableringen av 4H-gården säkerställer att det framåt finns en god 
djurhållning och trygg och säker hästverksamhet för barn och ungdomar.

– Vi är glada över att få utveckla samarbetet med 4H. Överjärva är en utmärkt plats 
för deras verksamhet och blir ett fint komplement till gården och de aktiviteter som 
finns där idag, säger Katarina Påhlman, chef för förvaltningen för arbetsmarknad, 
kultur och fritid i Solna stad.

I samband med att den nya sim- 
hallen står färdig kommer Vasalunds 
simhall och Vasalundshallen att 
byggas om till nya idrottslokaler. 
Dessutom görs en upprustning  
av Skytteholms idrottsplats och 
Solnahallen. Det beslutade  
kommunstyrelsen i juni.

Vasalunds simhall och Vasalundshallen 
uppfördes 1957 i en och samma byggnad. 
Genom en ombyggnad av ”simhallsrum-
met” skapas en ny idrottshall som kan 
användas för basket, handboll, innebandy 
och volleyboll. Dessutom skapas nya 
idrottslokaler som kan användas för 
mindre ytkrävande idrotter som till 
exempel dans, bordtennis, brottning, 
kampsporter och fäktning genom en 
ombyggnad av övriga ytor i byggnaden. 

– Solna växer och vi behöver skapa  
fler idrottsmöjligheter till Solnaborna.  
En ombyggnad av Vasalundshallen ger  
ett viktigt tillskott av nya lokaler för 
många olika idrotter, säger Kristina 
Tidestav, stadsdirektör i Solna.

Genom ombyggnaden tillkommer cirka 

1600 kvadratmeter nya idrottslokaler i 
Solna. Dessutom iordningsställs kansli- 
lokaler för föreningslivet, de tre befintliga 
idrottshallarna i byggnaden rustas upp 
och nya förråd för idrottsutrustning 
tillkommer. Byggnaden kommer innehålla 
över 3000 kvadratmeter idrottslokaler. 

Skytteholms IP och Solnahallen
Skytteholms idrottsplats invigdes 1967 
och är stadens största fotbollsanläggning. 
Idrottsplatsen kommer att rustas upp och 
de olika stödfunktionerna såsom omkläd-
ningsrum, toaletter, domarrum och  
pressrum samlas på ett bättre sätt än idag. 
I nära anslutning till Skytteholms idrotts- 
plats ligger Solnahallen, vars stödfunktio-
ner såsom läktare, belysning och toaletter 
kommer att rustas upp.    

Nästa steg 
Efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut 
den 20 juni kommer utredning, projekte-
ring och upphandling av byggnadsarbetena 
att genomföras. Målsättningen är att 
ombyggnaderna och renoveringen ska 
kunna ske under 2023 och 2024.

Satsning på 
idrotten i Solna 

Fortsatt arbete med säkra skolvägar

Skytteholms IP

Solnahallen

Vasalundshallen

Solna stad har fortsatt att arbeta med 
trygghetsvandringar ihop med elever  
på skolorna. Det innebär att elever får 
promenera de rekommenderade 
gång- och cykelvägarna till skolan 
tillsammans med representanter från 
skolan och staden. Eleverna pekar ut 
platser och sträckor som känns otrygga 
och ger förslag på förbättringar som 
kan öka tryggheten och säkerheten. 

Under hösten 2021 genomfördes två 
trygghetsvandringar till Råsunda skola 

– en norrifrån och en från Skytteholm 
och Solna centrum. Under våren 2022 
genomfördes ytterligare två, varav en 
kring Raoul Wallenbergskolan i Bagar-
torp och en kring Internationella 
Engelska Skolan i Huvudsta.  

Flera åtgärder har genomförts som 
ett resultat av vandringarna. Bland 
annat har gång- och cykelvägen längs 
Frösundaleden breddats, asfalterats 
och målats om. Därutöver har en analys 
gjorts av korsningen mellan Lövgatan 

och Filmgatan och det har skapats fler 
cykelparkeringsplatser vid Råsunda 
skola.  

Alla förskoleklasselever i Solna har 
också fått möjlighet att gå i cykelskola 
under våren. Barnen har fått lektioner  
i att cykla och fått lära sig om trafik- 
regler och miljö. Cykelskolan utgör en 
del i arbetet med säkra och trygga  
skolvägar. Arbetet fortsätter under det 
kommande läsåret, med nya trygghets-
vandringar i höst.

Foto: Anna Johnsson
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Din röst är viktig 
i höstens val

Raoul Wallenberg- 
skolan i Järvastaden
Fridensborgsvägen 100

Biblioteket i
Bergshamra
Bergshamra Torg

Hallen äldreboende
Lövgatan 43-45

Sockerbiten i Ritorp
Regementsgatan 23 a

Ankaret i Hagalund
Hagalundsgatan 33

Biblioteket i  
Solna centrum  
Bibliotekstorget 12

Solna stadshus
Stadshusgången 2

Skoga äldrecentrum  
Jungfrudansen 17

Så här röstar du i valet 
Du kan rösta både före och under 
valdagen. Om du på grund av till 
exempel sjukdom, ålder eller 
funktionsnedsättning inte kan ta  
dig till en vallokal, kan du få hjälp  
att rösta från ditt hem.  

På valdagen kan du gå till din vallokal 
och rösta. Vilken vallokal du har och var 
den ligger framgår av röstkortet som du 
fått hemskickat i brevlådan. Vallokalerna 
är öppna 08.00 – 20.00 på valdagen. 
Glöm inte att ta med ID-handling när du 
ska rösta. 

Du kan också förtidsrösta. Från och 
med den 24 augusti till och med den  
11 september kan du gå till en lokal för 
förtidsröstning, var som helst i Sverige. 

Ha med dig både ID-handling och 
röstkort när du förtidsröstar. 

Om du inte kan ta dig till en vallokal, 
till exempel på grund av sjukdom, ålder  
eller funktionsnedsättning, kan du få 
hjälp av ett bud. Det betyder att någon 
annan tar med din röst till röstmottag-
ningslokalen. För att göra det krävs både 
ett vittne och ett bud. Både budet och 
vittnet ska vara över 18 år. 

Om du inte känner någon som kan 
vara bud, kan du rösta med ambulerande 
röstmottagning. Då hjälper kommunen 
dig genom att se till att en röstmottagare 
kommer hem till dig, tar emot din röst 
och lämnar den till vallokalen. Det går att 
anlita en ambulerande röstmottagare 
under hela valet, även på valdagen.

Kommunfullmäktige 
Solna stad ansvarar för samhälls-
funktioner såsom förskola, skola, 
äldreomsorg, socialtjänst, avfalls-
hantering, vatten och avlopp, 
räddningstjänst samt miljö och 
hälsoskydd. Kommunfullmäktige 
är stadens högsta beslutande 
organ och består av 61 ledamöter.  

Regionfullmäktige
Region Stockholm ansvarar för 
samhällsfunktioner såsom 
sjukvård och kollektivtrafik. 
Regionfullmäktige är regionens 
högsta beslutande organ och 
består av 149 ledamöter. 

Riksdagen 
Riksdagen är den högsta beslut- 
ande politiska församlingen i 
Sverige. Riksdagen stiftar bland 
annat nya lagar och beslutar om 
Sveriges statsbudget. Sveriges 
riksdag består av 349 riksdags- 
ledamöter, som utser statsminis-
tern, som sedan får i uppdrag att 
bilda regering.

Tre olika val

Rebecka Engvall är valsamordnare i Solna stad.

Här kan du  
förtidsrösta!

På solna.se/val  
hittar du lokalernas 
öppettider och mer 
information.

Den 11 september 2022 är det val till kommunfull-
mäktige, regionfullmäktige och riksdag. Valet är det 
viktigaste verktyget för dig som medborgare att 
kunna påverka politiken.   

Sverige håller allmänna val vart fjärde år. Det innebär att med- 
borgarna röstar på vilka politiska representanter som ska styra  
i kommuner, regioner och riksdagen. 

Vem får rösta? 
I Solna är ungefär 60 000 personer röstberättigade i höstens val. 
För att få rösta i riksdagsvalet krävs att du har fyllt 18 år på 
valdagen, är svensk medborgare och är eller någon gång har 
varit folkbokförd i Sverige. I valet till kommun- och region- 
fullmäktige får även medborgare från Norge, Island och EU- 
länder, som är folkbokförda i Solna, rösta. För övriga utländska 
medborgare krävs att man har varit folkbokförd i Sverige i tre år 
i följd för att vara röstberättigad. 

En valkrets – 45 valdistrikt 
Den nya vallagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, innebär 
att kommuner med över 36 000 röstberättigade personer själva 
får bestämma om de ska ha en eller flera valkretsar. Utifrån 
lagen har kommunfullmäktige beslutat att Solna ska vara en 
valkrets i de allmänna valen till kommun, region och riksdag 
2022. För Solnas del innebär ändringen att mandaten i kom-
munfullmäktige, när Solna är en valkrets, ska fördelas mellan 
de partier som har fått minst två procent av rösterna i hela 
kommunen. Varje kommun i Sverige delas in i geografiska 
röstningsområden, så kallade valdistrikt. I Solna finns i årets val 
45 valdistrikt, vilket är lika många som vid valet 2018.

”Förberedelserna  
för valet började 
för ett år sedan”
Det är många som arbetar för att valet i Solna ska 
kunna genomföras. En av de som har en nyckelroll  
i arbetet är Rebecka Engvall, som ansvarar för att 
samordna valet i Solna stad.

Vad är kommunens uppgift inför valet? 
– Det är Sveriges kommuner som ansvarar för att genomföra 
valet i respektive kommun, i tätt samarbete med Valmyndig- 
heten. Kommunen genomför också den första preliminära 
räkningen av röster på valdagens kväll och sedan lämnar vi  
över alla röstsedlar till Länsstyrelsen för sluträkning av röster. 
Cirka 400 personer arbetar som röstmottagare bara i Solna stad 
under valdagen. 

När började ni förbereda valet? 
– Det är ungefär ett år sedan vi påbörjade arbetet. Det är mycket 
som ska förberedas. Vi delar upp kommunen i valdistrikt, 
förbereder vallokaler, rekryterar och utbildar röstmottagare, 
beställer valsedlar samt informerar och kommunicerar om  
valet till medborgarna.  

Vad är det viktigaste budskapet till Solnaborna inför valet? 
– Att så många som möjligt går och röstar. Vi jobbar mycket 
med att göra det möjligt för alla att kunna rösta, även om någon 
inte kan ta sig till en vallokal på grund av sjukdom, ålder eller 
funktionsnedsättning. Vi finns här för att hjälpa varje medborg-
are att göra sin röst hörd.

Raoul Wallenberg- 
skolan i Bagartorp
Bagartorpsringen 20

Foto: Fialotta Bratt

Foto: Fialotta Bratt
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”Spännande  
utmaning”
Ricardo Ortiz och Johan Janssen på AIX 
arkitekter är arkitekterna bakom Solnas 
nya simhall. Här berättar de om de största 
utmaningarna med att bygga en simhall 
och hur de tänkt vid designen av simhallen.

Vad har varit det roligaste med projektet?  
– Simhallen bygger på ett nytt koncept 
som innebär att simhallen är integrerad  
i en och samma byggnad som kontors- 
arbetsplatser. Vi har därmed ställts inför 
helt nya och spännande utmaningar kring 
hur en simhall ska utformas som en del  
i en större byggnadsstruktur.  

Vilken är den största utmaningen  
med att bygga en simhall?  
– Redan i grunden är en simhall en av de 
tekniskt svåraste byggnaderna att konstruera 
med mycket teknik, höga krav på material- 
val i en rostbenägen miljö och stort slitage. 
Här skulle dessutom simhallen integreras 
i en byggnad som innehåller kontor, vilket 
gjorde uppgiften ännu mer utmanande. 

Vilka spännande detaljer  
finns i den nya simhallen?  
– Det stora glaspartiet mot järnvägen 
kommer att fylla bassängrummet med 
behagligt ljus. Det stora ljusinsläppet gör 
att simhallen har kunnat utformas med 
mörkare tegel på väggarna, ett material som 
är beständigt och har akustiska kvaliteter. 
De vackra skiftningarna i materialet till- 
sammans med andra naturmaterial såsom 
limträet i taket, ger simhallen ett tidlöst 
uttryck.

Arkitekterna Ricardo Ortiz och Johan Janssen.
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Nu öppnar Solnas nya simhall
Tio simbanor på 25 meter, en 
undervisningsbassäng, en flexibel 
multibassäng och en barnbassäng. 
Det innehåller Solnas nya simhall 
som ligger på Ulriksdals idrotts-
plats och öppnar den 2 september.

Efter tre år av byggande är det äntligen 
dags för öppning av Solnas nya simhall. 
Den 2 september öppnar simhallen, som 
innehåller en stor 25-metersbassäng med 
tio simbanor anpassade för motionssim 
som kan ställas om till bredare banor för 
simtävlingar. Det finns också en separat 
undervisningsbassäng och en multi- 
bassäng. Den sistnämnda har höj- och 
sänkbar botten och kan användas för 
rehabilitering men även för varierande 
former av träning. I hjärtat av anlägg-
ningen, vid serveringen, finns en barn- 
bassäng att samlas kring.

– Det är väldigt roligt att äntligen få 
erbjuda alla Solnabor en ny och modern 

simhall med fler möjligheter och större 
kapacitet. Tillsammans med befintliga 
ishallar blir Ulriksdals idrottsplats en 
naturlig mötesplats för motion och  
idrott, säger Katarina Påhlman, chef på 
förvaltningen för arbetsmarknad, kultur 
och fritid. 

Jonas Hägerhäll, klubbchef för Solna 
Sundbyberg Simsällskap 04 ser också fram 
emot öppningen av simhallen. Klubben 
har 3000 aktiva simmare i alla åldrar.

– Vi har längtat efter detta sedan 2018 
och är alla väldigt förväntansfulla. Vår 
förhoppning är att alla som vill lära sig 
simma och hålla på med simning i Solna 
nu ska kunna göra det. En dröm vore att 
Solna blev en stad med hundra procent 
simkunnighet bland barn och unga, säger 
Jonas Hägerhäll.

Simhallen kommer till en början att 
drivas av BeFair, som också har drivit 
Vasalundshallen, på uppdrag av Solna 
stad. Under 2022 kommer entrépriset att 

vara detsamma som i Vasalundshallen. De 
som redan har årskort kommer att kunna 
besöka den nya simhallen och årskortet 
för bad förs över automatiskt.  

Ovanpå simhallen har kontorsarbets-
platser byggts av Fabege, som bidrar till 
stadens finansiering av simhallen. I sam- 
band med byggandet av den kombinerade 
simhalls- och kontorsbyggnaden har 
gång- och cykelförbindelserna i anslut-
ning till området setts över och cykel- 
parkeringar kommer att skapas.

Vasalundshallens bassäng pensioneras 
Vasalundshallens två bassänger, som har 
tjänat Solnas badsugna i 65 år, har nu 
uppnått sin tekniska livslängd och 
stängde tidigare i sommar. Det är dock 
bara själva simhallen som har stängt. 
Gymmet och sporthallarna i Vasalunds-
hallen kommer fortsätta att vara öppna 
för allmänheten. Läs mer på sida 3 om 
framtiden för Vasalundshallen.  

Hitta hit 
Simhallen ligger vid Ulriksdals IP vid 
Kolonnvägen. Bilparkering och cykel- 
parkering kommer att finnas i anslut- 
ning till simhallen. 

Pendeltåg: Solna station, 500 meters 
promenad på Kolonnvägen.  

Buss: linje 509, hållplats  
Ulriksdals idrottsplats.  

Öppettider 
Måndagar 06.30 – 21. 00
Tisdagar 06.30 – 21. 00
Onsdagar 08.00 – 21. 00
Torsdagar 06.30 – 21. 00
Fredagar 06.30 – 19. 00
Lördagar 09.00 – 16. 00
Söndagar 09.00 – 17. 00

Perspektivbild som  
visar bassäng- 
rummen. 
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Foto: Casper Hedberg Foto: Casper Hedberg
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Gröna stadskvarter längs  
Mälarbanans nya tunnel
Nya bostäder, arbetsplatser, parker 
och utbyggd kollektivtrafik växer 
fram längs den intunnlade Mälar- 
banan i centrala Huvudsta. Nu är 
detaljplanen som innehåller både 
den nya järnvägen och den nya 
bebyggelsen ute på granskning 
efter beslut i byggnadsnämnden.

– När delar av Mälarbanan läggs i tunnel 
frigörs stora ytor som kan utvecklas med 
nya stadskvarter, parker och gatustråk, 
som länkar samman Huvudsta med 
Skytteholm. Dessutom byggs kollektiv- 
trafiken ut, säger Ann-Christine Källeskog, 
plan- och exploateringschef i Solna. 

Nya stadskvarter och grönområden 
– med över tusen nya bostäder
Samtidigt som Mälarbanan byggs ut från 
två till fyra spår genom Solna förläggs 
delar av järnvägen i en tunnel – mellan 
Frösundaleden och korsningen Nyboda- 
gatan/Ankdammsgatan. På den mark som 
frigörs tillkommer ny bebyggelse i form av 
bostäder och arbetsplatser, som knyter ihop 
Huvudsta och Skytteholm. Kollektivtrafi-
ken byggs ut med en ny pendeltågsstation 
i Huvudsta och nya stationsentréer i Solna 
från Sundbybergs station.  

Ovanpå den intunnlade järnvägen 
anläggs ett nytt grönt stråk i öst-västlig 
riktning. Längs det gröna stråket byggs 
åtta nya bostadskvarter med två förskolor 
och två kontorskvarter. Nya parker och 
trädplanteringar tillför lummig grönska 
och ett bra lokalklimat. Totalt möjliggör 
detaljplanen cirka 1400 nya bostäder. 

Mälarbanan genom Solna
Järnvägen förläggs i ett så kallat tråg mellan 
Ekensbergsvägen i väster och Frösundaleden 
i öster. Här tillkommer nya stations- 
entréer för Sundbybergs station i Solna 
Business Park och Solna strand. Ny 
bebyggelse möjliggörs i anslutning till 
Stenhöga och Stora Blå. Från Frösunda- 
leden till Nybodagatan/Ankdammsgatan 
går Mälarbanan i tunnel. En ny pendel-
tågsstation anläggs i Huvudsta.

Mellan korsningen Nybodagatan/Ank- 
dammsgatan och vidare till Tomteboda 
går spåren i marknivå. Här anläggs ett nytt 
anslutningsspår för godstrafik till och från 
Tomteboda bangård på den norra sidan av 
Mälarbanan.

Läs mer på solna.se/malarbanan

Spadtag för 
idrottsplats i 
Järvastaden
I maj togs första spadtaget för 
den nya idrottsplatsen i Järva- 
staden. Den nya idrottsplatsen 
kommer att innehålla tre fot- 
bollsplaner, en aktivitetsyta och 
ett utegym och beräknas öppna 
för spelare och motionärer i 
början av 2024. 

Idrottsplatsen byggs vid den gamla 
stenkrossen mellan Bagartorp och 
Järvastaden. Här ska tre fotbolls- 
planer anläggas för spel med sju, nio 
eller elva spelare i varje lag. Det blir 
även en huvudbyggnad med omkläd-
ningsrum, en aktivitetsyta för olika 
bollsporter, ett utegym samt en ny 
entré till Igelbäckens naturreservat  
och Ursviks friluftsområde. 

Den nya idrottsplatsen blir Solnas 
näst största fotbollsanläggning efter 
Skytteholms idrottsplats.

– Med Järvastadens idrottsplats  
kan vi erbjuda omkring 10 000 fler 
idrottstimmar per år till Solnas skol- 
elever och föreningsliv. Dessutom  
blir det många nya möjligheter till 
motion för alla Solnabor, säger 
Katarina Påhlman, chef för förvalt-
ningen för arbetsmarknad, kultur  
och fritid i Solna stad. 

Ett nytt elljusspår nära idrottsplat-
sen öppnade under våren och ansluter 
till de befintliga spåren i Ursviks frilufts- 
område. Det nya spåret blir en trevlig 
väg till Igelbäckens naturreservat. 

Läs mer på solna.se/jarvastadensIP

Spontanidrottsyta i Hagalund
I juni var det äntligen dags att 
inviga den nya spontanidrottsytan 
bakom Sunnanskolan i Hagalund. 
Idrottsytan är en del i Solna stads 
utvecklingsarbete för att öka  
tryggheten i området. 

Den nya spontanidrottsytan innehåller  
en fotbollsplan, basketplan, utegym och 
andra aktivitetsytor som kommer att 
kunna användas av föreningslivet, 
fritidsverksamheten och boende i 
Hagalund och övriga Solna. 

– Det här är en del av den trygghets-
satsning som staden gör i Hagalund.  
Nu har en plats som tidigare uppfattades 
som öde och otrygg, omvandlats till ett 
aktivitetsområde som kan användas av 
ungdomar och övriga boende i området, 
säger Catarina Ericsson, chef på tekniska 
förvaltningen.

Satsning på aktiviteter för ungdomar 
Solna stad genomför ett omfattande 
utvecklingsarbete i Hagalund med fokus 
på att öka tryggheten i området. Staden 
fokuserar särskilt på det förebyggande 
arbetet mot att ungdomar hamnar i 
kriminalitet och därför har en uppsökande 
fritidsverksamhet utvecklats.

Vid sidan av mötesplatserna för 
ungdomar, Fabrik 38 och Hagalunds- 
parken, erbjuder staden tillsammans  
med föreningslivet olika aktiviteter för 
ungdomar i stadsdelen. Exempelvis 
arrangeras kvällsfotboll med AIK Fotboll  
i Sunnanskolans idrottshall varje vecka. 
Kvällsvandringar och grillning genomförs 
tillsammans med föreningslivet och 
fritidsverksamheten. Fler fritidsledare 
finns på plats under kvällar och helger för 
att fånga upp och bygga relationer med 
ungdomarna.

Upprustning av stadsmiljön
Ett annat fokus ligger på att rusta upp 
stadsmiljön. Utöver spontanidrottsytan 
arbetar staden med att utveckla Haga-
lunds torg, Hagalundsgatan och Rosen-
trädgården.

Hagalunds torg rustas upp med nya 
parkbänkar, förstärkt belysning, ny cykel- 
parkering, ny grönska samt en lekskulptur. 
Längs Hagalundsgatan planteras nya träd 
och blommor, fler parkbänkar sätts ut, väg- 
markeringar målas och gång- och cykel- 
vägen mellan tvärbanan och vattentornet 
breddas. Rosenträdgården och intill- 
liggande trappa rustas upp och belys- 
ningen i Hagalundsparken förbättras.

Bild: AIX Arkitekter

Invigning av spontanidrottsytan i Hagalund.

Spadtag för Järvastadens idrottsplats. Foto: Ola Falk 

Stadsbebyggelse ovanpå intunnlingen av Mälarbanan.
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Har du årets  
unga affärsidé?
Priset Årets unga affärsidé syftar till att 
uppmärksamma Solnas unga entreprenörer. 
Vinnaren får 50 000 kronor, rådgivning 
och fri arbetsplats i sex månader på ett 
kontorshotell i Solna strand. Priset har 
delats ut sedan 2011 och ska uppmuntra 
fler unga att våga ta steget och satsa på att 
utveckla sina affärsidéer.   

För att vara med och tävla ska du vara 
17–30 år, bo i Solna och ha en affärsidé 
som påverkar Solnas näringsliv positivt. 
Ansökningsperiod är oktober– november 
och efter din ansökan får du ”pitcha” din 
affärsidé inför en jury. Prisutdelning sker  
i december på Solna stads frukostbricka, 
som är stadens mötesplats för näringslivet 
i Solna. 

Priset för Årets unga affärsidé 2021 
tilldelades Max Xie och Arman Karégar 
med blankt group AB. Affärsidén handlar 
om att demokratisera och tillgängliggöra 
konst genom en ny marknadsplats där 
posters och digitala konstverk kan skapas, 
köpas och säljas. 

Läs mer om hur du kan delta i 
tävlingen på solna.se/aretsunga

Söndagen den 18 september klockan 
11–15 är det äntligen dags för Pep-dagen  
i Hagaparken. En inspirationsdag för 
barnfamiljer då rörelseglädje och kunskap 
om ett hälsosamt liv står i fokus och med 
möjlighet att prova på många olika 
aktiviteter och idrotter. Barn födda 
2009–2015 kan också springa Prins Daniels 
lopp där alla deltagare är vinnare och får 
medalj. Dagen arrangeras av Kronprinsess- 
parets stiftelse, Generation Pep, Kungliga 
Hovstaterna, AIK Friidrott och Solna stad. 
Mer information och dagsprogram hittar 
du på solna.se/pepdagen2022Ekelundsområdet utvecklas

850 nya bostäder, ny uppgång från Västra skogens tunnelbanestation, 
förskolor, sociala lägenheter och en upprustad strandpromenad längs 
Mälaren. Det är innehållet i detaljplanen för utvecklingen av Ekelunds-
området, som är på samråd till den 14 september.

Ekelundsområdet ligger i Huvudsta, norr om Pampas Marina med närhet till 
Ulvsundasjön, nordvästra Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana. Området 
är idag relativt obebyggt med ett storskaligt kontorskomplex, före detta Arbetsmiljö-
verket, och stora parkeringsytor omgivet av trafikanläggningar. 

Nya bostäder och tunnelbaneuppgång 
Den planerade bebyggelsen omfattar cirka 850 nya lägenheter och arbetsplatser med 
lokaler för butiker, restauranger och annan service i bottenvåningen. Två nya förskolor 
och 20 sociala lägenheter ingår också i bebyggelsen. En ny uppgång från Västra skogens 
tunnelbanestation planeras och vägnätet justeras för att knyta samman området med 
Solnas lokala vägnät.  

– De nya kvarteren med bostäder och levande stadsgator med service, restauranger, 
kontor, handel och en upprustad strandpromenad gör Ekelundsområdet till en 
attraktiv del av Stockholmsregionen. En ny entré till Västra skogens tunnelbana 
möjliggörs för att förbättra tillgängligheten till området, säger Marcus Schramm, 
ansvarig planarkitekt på miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna stad.  

I samband med den nya bebyggelsen rustas strandpromenaden upp mellan 
Ekelundsbron och Huvudsta gård. Samtidigt skapas en ny park på cirka 5000 kvm 
centralt i området. För att rena dagvattnet som rinner ut i Ulvsundasjön anläggs 
också en skärmbassäng med en flytande våtmark i anslutning till Pampas Marina. 

Tyck till om förslaget 
I juni beslutade byggnadsnämnden att genomföra samråd om förslaget till detaljplan. 
Till och med den 14 september finns det möjlighet att tycka till om detaljplanen i 
Solna stadshus och på biblioteket i Solna centrum. Läs mer om Ekelundsområdet på 
solna.se/ekelund

Välkommen  
till Pep-dagen  
i Hagaparken

Haga Norra gångbro är inte bara ett vanligt sätt att ta sig från 
Hagalund till Hagaparken – det är också en konstpromenad.  

På väg över bron och den vältrafikerade Uppsalavägen stannar 
man gärna upp och betraktar de fyra stiliserade bronsurnorna 
längs sidorna. De är präglade med texter och reliefer över 
personer som är förknippade med Hagaparkens historia på olika 
sätt: Gustaf III, Carl Michael Bellman, arkitekten Louis Jean 
Desprez som bland annat konstruerade Koppartälten, samt 
Fredrik Magnus Piper, landskapsarkitekten bakom Hagaparkens 
utformning. På var sida av bron är också två bronsklot placerade.  

Skulptören bakom den konstnärliga gestaltningen av Haga 
Norra gångbro är Sivert Lindblom, en av Sveriges största nu 
levande konstnärer. Såväl klot som stiliserade urnor är återkom-
mande formelement i hans produktion som bland annat omfattar 
dussintals offentliga verk runtom i landet. 

Längre in i Hagaparken kan man upptäcka ett annat av 
Lindbloms verk. Den ståtliga pjäsen i brons och granit är inte 
bara en hyllning till Tobias Sergel, den kan även ses som en 
hälsning genom seklerna – från en skulptör till en annan. 

De två bronskloten och urnan på Sergel-skulpturen blev alla 
stulna vid ett och samma tillfälle, en konststöld som måste ha 
inkluderat både lastbil och lyftdon. De ersattes senare med 
nytillverkade kopior och konstverken återinvigdes våren 2015  
vid en ceremoni där Sivert Lindblom också medverkade.

Flygvy över utvecklingen av Ekelundsområdet.

Bild: Darcstudio

En bro till Hagaparken  
– och historien

uppleva och göra
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Hej! 

I juni delade Solna stad åter ut priset 
till Årets pedagog och skolledare. 
Fyra pedagoger och en rektor blev 
uppmärksammade för sina insatser 
i förskolor och skolor i Solna.  

Under våren har elever, föräldrar, kollegor 
och chefer kunnat nominera pedagoger 
och skolledare. Pristagarna överraskades 
några dagar före skolavslutningen och fick 
ta emot blommor, diplom och en summa 
pengar avsedda för kompetensutveckling.

Jacob Albertsson, lärare på Råsunda- 
skolan, är en av de fyra lärare som har 
utsetts till Årets pedagog. Han nominera-
des bland annat för att han lyckas göra 
även tråkiga presentationer roliga. 

– Jag försöker alltid se till att det händer 
något. Jag är aktiv och rör mig mycket i 

klassrummet och försöker göra mina 
bildspel visuellt engagerande. Det skapar 
intresse och hjälper eleverna att behålla 
fokus, säger Jakob Albertsson.

Även idrott- och hemkunskapslärare 
Anna Wängdahl på Noblaskolan, förskol-
lärare Ida Årstein på Borgens förskola och 
förskolechef Karin Nygren på föräldra- 
kooperativet Gomorronsol fick ta emot  
pris som Årets pedagog. 

Årets skolledare blev Mariana Berlin, 
rektor på Solna grundsärskola. Hon 
prisades för sitt arbete med att bygga upp 
skolan under dess första läsår. 

– Vi har byggt skolan från grunden och 
hela tiden haft en tät och nära dialog med 
vårdnadshavarna. Att vi lyckats få med oss 
dem på vår utvecklingsresa har nog varit 
det absolut viktigaste, säger Mariana Berlin.

Här är Årets pedagoger  
och Årets skolledare

Jacob Albertsson Mariana Berlin

Ida Årstein Karin Nygren Anna Wängdahl

I somras erbjöds 406 sommarjobbsplatser till Solnas ungdomar. Det är den högsta 
siffran någonsin. Hälften av jobben var inom stadens verksamheter och hälften hos 
företag i Solna. 

Huvuddelen av sommarjobben fanns inom park- och fastighetsskötsel, städning, 
målning och service, men även inom kultur, administration, barn och fritid erbjöds 
sommarjobb. Kanske stötte du på sommarjobbare på Överjärva gård, där ungdo-
mar hjälpte till att driva caféet, eller på ”Kulturparken”, där ungdomar hjälpte till att 
ordna olika kulturaktiviteter. Sommarjobbare hjälpte även tekniska förvaltningen 
med inventering av cykelparkeringar.  

406 sommarjobb i Solna


