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Med julen för dörren kan vi blicka 
tillbaka på en intensiv höst. Under hösten 
har Solna stads verksamhetsplan och 
budget för 2022 arbetats fram. Budgeten 

tillkommer i ljuset av pandemin, som har 
påverkat de ekonomiska förutsättningarna 
för staden. Solna har dock en stabil grund 
att stå på efter många år av ekonomiska 
överskott och kan göra satsningar på 
kärnverksamheten. 

Budgeten för 2022 har ett särskilt 
fokus på barn, unga och äldre. Det görs 
en rekordstor satsning på att höja skol-
pengen för att Solnas skolor ska kunna 
stärka arbetet med kunskapsuppdraget. 
Det görs också satsningar på att öka 
personaltätheten och minska barngrup-
pernas storlek i förskolan samt på att 
stärka kvaliteten i äldreomsorgen. Det 
fnns även ett fortsatt fokus på trygghet, 
miljö och klimat i budgeten för 2022.  

Under hösten har också staden fått 
ett allt större fokus på trygghetsfrågorna. 
Liksom resten av landet har Solna drabbats 
av kriminella gäng och ett antal allvarliga 
händelser har ägt rum i Hagalund. 
Kriminella individer tar sig till Hagalund 
från andra delar av regionen för att begå 
brott och det görs även försök att rekrytera 
ungdomar in i kriminell verksamhet. 

Det är en oacceptabel utveckling som 
måste brytas. Staden kan inte ersätta 
polisen, men staden behöver i samarbete 
med andra goda krafter stödja polisen 
med trygghets- och brottsförebyggande 
insatser. Arbetet har påbörjats under 
senhösten och kommer successivt att 
växlas upp. 

I detta nummer av Solnanytt kan du 
läsa mer om budgeten och om åtgärds-
planen för ett tryggare Hagalund. Du kan 
också läsa om den pågående utvecklings-
resan 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 de ska få mer tid för undervisning. 
Dessutom fnns i detta nummer av 
Solnanytt tips på bra vinteraktiviteter och 
information om hur staden rustar sig för 
att möta vintern. 

God jul och gott nytt år! 

Pehr Granfalk 
Kommunstyrelsens ordförande 

Solna naturskola växer 
Solna naturskola utökas och fler elever får nu möjlighet att 
delta på kursdagar om naturvetenskap och hållbar utveckling 
på Överjärva gård. Satsningen medför också kompetens-
utveckling av pedagoger i förskolan och grundskolan. 

Intresset för Solna naturskola har vuxit med åren. Nu utökas därför den 
omtyckta verksamheten från sex till tio klasser per vecka. Satsningen 
omfattar även kompetensutveckling av pedagoger i Solnas förskolor och 
grundskolor. Syftet är att förbättra förskolans kvalitet och grundskolans 
kunskapsresultat. 

– Det ska bli ett otroligt spännande uppdrag, säger Lizette Sälling, 
en av fyra utvecklingsledare från barn- och utbildningsförvaltningen som 
kommer att arbeta på Solna naturskola på Överjärva gård. Vi kommer att 
ta emot elever och även arbeta med att stötta pedagoger i sin utveckling. 

Om Solna naturskola 
Solna naturskola erbjuder kursdagar om naturvetenskap, miljö och 
hållbar utveckling som främst vänder sig till barn, ungdomar och 
gymnasiegrupper, men även till vuxna som arbetar inom förskola och 
grundskola. Under kursdagarna anordnas fältstudier i skogen eller vid 
Igelbäcken, med efterarbete inomhus. 
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Samlat grepp för ett 
tryggare Hagalund 
Nu intensifieras arbetet för att öka 
tryggheten i Hagalund med ett 
åtgärdsprogram som har beslutats 
av kommunstyrelsen. Programmet 
bygger på tre fokusområden: 
förstärkt närvaro, förstärkt samver-
kan och utveckling av stadsmiljön. 

Den 15 november beslutade kommun-
styrelsen om ett åtgärdsprogram för att 
öka tryggheten i Hagalund. Bakgrunden 
är ett antal allvarliga händelser som har 
inträfat i Hagalund utifrån att kriminella 
individer tar sig till stadsdelen från andra 
delar av Stockholmsområdet för att begå 
brott, kopplade till framför allt droger och 
vapen. Det görs även försök att rekrytera 
ungdomar in i kriminell verksamhet. 

Ansvaret för att komma till rätta med 
situationen ligger på polisen som har rätt 
att lagföra kriminella individer och staden 
behöver i samarbete med civilsamhället 
stödja polisen i arbetet. Tre fokusområden 
har identiferats för stadens trygghets- och 
brottsförebyggande arbete i Hagalund: 
förstärkt närvaro, förstärkt samverkan 
och utveckling av stadsmiljön. 

Fler goda krafter 
Närvaro av goda krafter är viktigt för 
upplevelsen av trygghet och fyller även 
en brottsförebyggande funktion. Därför 
utvecklas och breddas stadens fritidsverk-
samheter i Hagalund – Fabrik 38 och 
Hagalundparken – och får ett nytt fokus 
på att söka upp ungdomar och arrangera 
aktiviteter i stadsmiljön. Samtidigt 
utvecklas samarbetet med föreningslivet 
för att fnnas på plats och genomföra 
aktiviteter i Hagalund. Exempelvis 
kommer AIK fotboll att arrangera kvälls-
fotboll på helgkvällar i stadsdelen och 
AIK Brottning kommer att genomföra 
trygghetsvandringar med ett förstärkt 
fokus på Hagalund. Civilsamhället i 
övrigt aktiveras genom uppstart/återstart 
av sociala nätverk inom exempelvis kultur 
och bland hundägare.  

Trygghet är ett grupparbete 
Samverkan mellan socialtjänsten, skolan, 
fritiden och polisen är viktig för att snabbt 
kunna identifera ungdomar som kan 
befnna sig i riskzonen för framtida 
kriminell verksamhet eller missbruk. 
Därför förstärks den samverkansgrupp 
som fnns idag mellan dessa aktörer och 
kompletteras med att även enskilda skolor 
och fritidens mötesplatser samverkar direkt 
med polisen för att kunna agera tidigare 
utifrån gemensamma lägesbilder. Det 
förebyggande arbetet förstärks på skolorna 
och på mötesplatserna med skräddarsydda 
utbildningar i förebyggande trygghets-
arbete för lärare och fritidsledare, som även 
kommer att erbjudas vårdnadshavare. 

Stadsmiljön ska utvecklas 
Utformningen av stadsmiljön är viktig för 
upplevelsen av tryggheten. Staden kommer 
därför att förstärka insatserna i stadsmiljön 
i Hagalund med ett särskilt fokus på tre 
platser – Hagalunds torg, Hagalundsgatan 
och området bakom Sunnanskolan. Haga-
lunds torg och Hagalundsgatan rustas upp 
och insatser genomförs för att torget ska 
kunna fungera som en mötesplats för 
boende i Hagalund. Området bakom 
Sunnanskolan iordningställs med en 
konstgräsplan och en aktivitetsyta för 
spontanidrott med basket och utegym. 
Åtgärderna påbörjades under senhösten 
och genomförs i övrigt under våren 2022. 

Platssamverkan Hagalund 
Parallellt med stadens insatser i stadsmiljön 
fortsätter samarbetet med polisen, 
Bostadsstiftelsen Signalisten, Rikshem, 
BRF Hagalunden och Hagalunds 
samfällighetsförening inom ramen för 
Platssamverkan Hagalund – en viktig 
plattform för samverkan mellan staden, 
polisen, fastighetsägare och boende 
för ökad trygghet i stadsmiljön. Det 
samarbetet fortsätter parallellt med 
genomförandet av åtgärdsprogrammet 
för ett tryggare Hagalund. 

Foto: Casper Hedberg 
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VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2022: 
Nya uppdrag 
till styrelser 
och nämnder: Fokus på skola, förskola och äldre 

Den 29 november 2021 beslutade många år av ekonomiska överskott och en personaltätheten. Arbetet med att rusta fortsätter satsningarna på att förbättra ramar för stadens verksamheter innehåller • Ny strategi för att förbättra 
kommunfullmäktige i Solna stad god tillväxt. Det skapar förutsättningar upp och bygga om förskolor för att luftkvaliteten och vattenkvaliteten budgeten beslut om skattesats för 2022, kunskapsresultaten i 
om verksamhetsplan och budget för en budget för 2022 som möter ökade möjliggöra mindre barngrupper fortsätter i Solnas vattenförekomster. Även vilken ligger kvar på nuvarande nivå: Solnas kommunala skolor 
för 2022. Budgeten tillkommer i behov av välfärd i Solna, säger Christer också under 2022. Därutöver fortsätter trygghetssatsningarna fortsätter med 17,12 per skattekrona. Bakom förslaget till 
spåren av pandemin och innehåller Lindberg, ekonomichef i Solna stad. satsningen på 3 miljoner för att rusta inriktning på att genomföra trygghets- budget för 2022 står en blågrön majoritet • Handlingsplan för att 
satsningar på stadens kärnverk- upp stadens lekplatser. Det görs även skapande åtgärder i stadsmiljön.  i Solna, bestående av Moderaterna, främja psykisk hälsa hos 
samheter – skola, förskola och Satsningar på barn, unga och äldre satsningar på Solnas äldre. Under 2022 Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet barn och ungdomar i Solna 

äldreomsorg. Skatten förblir Ett särskilt fokusområde i budgeten är satsas 10 miljoner kronor för att stärka Oförändrad skatt 2022  och Kristdemokraterna. • Stödjande regelverk för 
oförändrad. skola och förskola. En satsning på 25 äldreomsorgen och för att fullfölja arbetet Solna stad har en god ekonomi och tillväxt. Hela verksamhetsplanen och budgeten att främja studiero och 

miljoner görs för att höja skolpengen med att förebygga ensamhet hos äldre Förutom inriktning och ekonomiska för Solna stad fnns att läsa på solna.se trygg lärmiljö i Solnas 
Nu har verksamhetsplan och budget för i syfte att förbättra kunskapsresultaten och och med att stärka kompetensen hos kommunala skolor 
2022 med inriktning för 2023–2024 för att stärka stödet till elever med behov medarbetare i omsorgen.  
beslutats av kommunfullmäktige. av särskilt stöd. Dessutom får skolnämn-
Budgeten tillkommer i spåren av pan- den i uppdrag att ta fram en ny strategi för Ett tryggt och hållbart Solna  
demin, som har påverkat Solnas stads att förbättra kunskapsresultaten i Solnas Verksamhetsplan och budget för 2022 
ekonomiska förutsättningar. Staden har kommunala skolor och att ta fram ett har även en fortsatt inriktning på miljö, 
till följd av tidigare års ekonomiska stödjande regelverk för att främja studiero klimat och trygghet. Det görs en satsning 
överskott en stabil grund att stå på och och en trygg lärmiljö. Arbetet med på 19 miljoner kronor för att fortsätta att 
kan därför göra fortsatta ekonomiska upprustning av skollokaler fortsätter genomföra cykelplanen och på 5 miljoner 
satsningar på stadens verksamheter med utifrån investeringsbudgeten och skol- kronor för att återplantera träd, buskar 
ett särskilt fokus på skola, förskola och upprustningsfonden. Inom förskolan görs och annan växtlighet i stadsmiljön. Det 
äldreomsorg. en satsning på 15 miljoner kronor för att görs även en satsning på att förstärka 

– Trots lågkonjunktur och pandemi intensifera arbetet med att minska skötselåtgärderna i Råstasjöns och 
står Solna stad på en stadig grund efter barngruppernas storlek genom att öka Igelbäckens naturreservat. Dessutom 

• Utredning av användning 
av Vasalundshallen, 
Vasalunds simhall och 
tillhörande markområde Detta går dina skattepengar till: 

• Inventering av vakanta 
lokaler i stadens fastigheter 

Foto: Susanne Kronholm Foto: Madeleine Wejlerud 

Foto: Susanne Kronholm 

Grundskola, fritidshem, särskola 25,8 % • Tillgänglighetsinventering 
Vård och omsorg för äldre 22,1 % och märkning av stadens 
Förskola 17,7 % lokaler 
Vård och omsorg – funktionshinder 8,2 % 

Individ- och familjeomsorg 7,6 % • Öka och utveckla medbor 

Gymnasieskola, gymnasiesärskola 6,3 % garnas insyn i stadens 
verksamheter genom att Kultur och fritid 4,9 % 
underlätta tillgång till Stadsgemensamt 3,2 % 

(inkl. politik och revision) handlingar via webben 
Miljö, hälsa och räddningstjänst 1,5 % 

• Blåplan med mål och 
Gator, parker och stadsbyggnad 1,0 % 

riktlinjer för utveckling 
Vuxenutbildning inkl. svenska 1,0 % 
för invandrare och förvaltning av Solnas 
Integration och arbetsmarknads- 0,4 % vattenområden 
åtgärder 

• Uppdaterad skötselplan för 
Igelbäckens naturreservat 

• Nya riktlinjer för Solnas 
skol  och förskolegårdar 

• Plan för utveckling av 
hästverksamheten på 
Överjärva gård 

• Utveckling och komplette 
ring av idrottsområdet kring 
Skytteholms IP och 
Solnahallen 

Foto: Casper Hedberg 
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Internationellt pris till 
Pep-parken i Huvudsta 
Pep-parken ”100 meter Pep” i Huvudsta vann brons i arkitektur-
tävlingen IOC IAKS Award och fck en extra utmärkelse för 
parkens tillgänglighetsanpassning. Priserna delades ut den 26 
oktober i Köln, i en tävling som arrangeras av Internationella 
olympiska kommittén och IAKS, en organisation för sport- 
och fritidsanläggningar. Anläggningen i Huvudsta är Sveriges 
första Pep-park och syftet är att ge barn, ungdomar och vuxna 
förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans. 
Pep-parken är ett samarbete mellan Solna stad, Fabege och 
Generation Pep – en organisation initierad av Kronprinsessparet. 

Upprustning 
vid Råstasjön 
Under hösten har ett antal upprustningar skett vid Råstasjön, 
ett omtyckt promenadstråk i Solna. 

– Vi har rustat gångvägen runt Råstasjön med ny grusbe-
läggning för att göra den torrare och trevligare att promenera 
på. Den nya beläggningen förhindrar även ansamlingar med 
vatten och minskar risken att det blir lerigt, säger David Nordin, 
stadsmiljöchef i Solna. 

Nu är gångvägen redo att ta emot besökare och motionärer 
som vill uppleva den vackra miljön runt Råstasjön. Det har 
också anlagts en ofentlig toalett vid Råstasjöns IP och den 
intilliggande parkeringen har rustats upp. 

Kristina Bergström, rektor på Ekensbergsskolan, 
Parkskolan och Skytteholmsskolan. 
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Fler behöriga lärare 
i stadens skolor 
Ny statistik visar att andelen behöriga lärare ökar i Solna stads skolor. 
Ökningen sker för andra året i rad och glädjande är att än fler behöriga 
lärare kommer att finnas till skolstarten 2022. 

Statistik som har presenterats under hösten från stadens skolor visar på en positiv 
utveckling av lärarbehörigheten. Andelen behöriga lärare ökar för andra året i rad. 

– Lärarnas kompetens och utbildning är viktig för att undervisningen ska hålla 
en hög kvalitet och för att eleverna ska klara kunskapsmålen. Elever och föräldrar 
ska kunna lita på att läraren är insatt i sina ämnen och kan stötta eleverna på rätt sätt. 
Det gäller inte minst de elever som behöver extra stöd, säger Kristina Bergström, 
rektor på Ekensbergsskolan, Parkskolan och Skytteholmsskolan.  

Att fer elever i Solna ska få tillgång till behöriga lärare är ett av skolnämndens 
mål. I Solnas kommunala skolor utgör andelen behöriga lärare i dagsläget 86 
procent, vilket är en ökning från 84 procent från ett år tillbaka och från 82 procent 
året dessförinnan. Lärarbehörigheten förväntas öka ytterligare till nästa läsår, 
då den nya organisationen får full efekt. 

Jobb för unga i Solna 
Fler unga Solnabor ska få stöd till jobb, studier eller eget företagande. 
Navet i satsningen är Jobbfabriken – en verksamhet som startade i 
somras på Fabrik 38, mötesplatsen i Hagalund för äldre ungdomar. 

På Jobbfabriken möter Solnas unga fera 
kompetenser inom till exempel arbets-
marknad, vuxenutbildning, näringsliv 
och fritidsverksamhet. Metodiken bygger 
vidare på Solnamodellen, med individuell 
jobbmatchning och nära samverkan med 
såväl föreningsliv och näringsliv som 
stadens egna verksamheter. 

– Till Jobbfabriken är alla unga 
Solnabor mellan 16 och 24 år välkomna. 
För många kan det handla om att få hjälp 
att hitta sitt första jobb eller rätt utbild-
ning. För de som behöver mer stöd kan vi 
erbjuda ett positivt sammanhang och ett 
viktigt första steg ut ur isolering och onda 
spiraler, säger Lotten Johnsson, närings-
livssamordnare på Jobbfabriken. 

En insats är ungdomsjobb som ger 
unga mellan 16 och 19 år en möjlighet att 

under en kortare period prova på ett jobb 
inom någon av stadens egna verksamheter, 
ofta på en grund- eller förskola. Jobben 
riktar sig i första hand till ungdomar 
mellan 16 och 19 år som nyligen har 
slutat gymnasiet och saknar sysselsätt-
ning. Ungdomsjobben ger en chans att 
få testa på arbetslivet och skafa sig 
värdefulla erfarenheter. 

Varje år anordnar staden sommarjobb 
till Solnas unga. Det kan handla om 
sommarjobb i stadens verksamheter, inom 
till exempel stadsmiljö, kultur och fritid, 
men också om sommarjobb på lokala 
företag i Solna, tack vare nära samverkan 
med näringslivet. Ansökningsperioden för 
sommarjobb öppnar den 1 februari 2022. 

Läs mer om jobb för unga på 
solna.se/jobbforunga Lotten Johnsson, näringslivssamordnare på Jobbfabriken. 

Prisregn över årets företagare 
Årets unga affärsidé 
Vinnarna är Max Xie och Arman Karégar 
från blankt group. Deras affärsidé 
handlar om att demokratisera och 
tillgängliggöra konst genom en ny 
marknadsplats där posters och digitala 
konstverk kan skapas, köpas och säljas. 
Utöver prissumman på 50 000 kronor får 
vinnarna även fri arbetsplats på United 
Spaces kontorshotell i Solna strand 
under 6 månader och kostnadsfri 
rådgivning av Handelsbanken och PwC. 
Priset till Årets unga affärsidé syftar till 
att inspirera och uppmuntra till entrepre 
nörskap bland unga. För att vara med 
och tävla ska man vara mellan 17 30 år, 
bo i Solna eller ha en affärsidé som 
påverkar företagsplatsen Solna positivt. 

Årets företagare 
Årets företagare är Marianne 
Hanna, distriktsläkare på Solna 
Husläkarmottagning i Frösunda. 
Hon har trotsat barriärer i ett nytt 
land och realiserat sin vision att 
ta hand om människor. Hon 
driver företaget med stor tillit, 
engagemang och ödmjukhet 
som smittar av sig på både 
kunder och medarbetare. 
Marianne är en företagsledare 
som skapar ett varmt och öppet 
klimat på arbetsplatsen, och 
med sin erfarenhet och kompe 
tens bidrar hon till ett ökat 
välmående i vårt närsamhälle.  

Årets CSR pris 
ICA Maxi i Solna Business Park 
är årets vinnare av stadens 
CSR pris. Priset delas ut till ett 
företag som genom socialt 
ansvarstagande gjort värdefulla 
insatser för arbetssökande 
Solnabor. ICA Maxi i Solna 
Business Park har tagit emot 
sommarjobbare och personer 
med svårigheter i livet samt 
arbetat aktivt och nytänkande 
i miljöfrågor. Företaget genom 
syras av att alltid vilja ställa upp 
för Solnabor och ger ungdomar 
och arbetssökande en möjlighet 
till nya erfarenheter och 
referenser. 
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Nytt utegym i Järvastaden 
Järvastadens nya utegym är ett välkommet komplement till 
de befntliga utegymmen i andra delar av Solna och ligger vid 
entrén till Igelbäckens naturreservat. Placeringen vid natur-
reservatet och det nya elljusspåret inbjuder verkligen till ett 
pass i gymmet – en lämplig avslutning på såväl promenader 
som löprundor. Utegymmet kommer även att förbindas 
med idrottsplatsen, som börjar byggas i norra Järvastaden 
i början av 2022. 

Det cirkelformade utegymmet består av sju ytor för olika 
typer av träning samt ett mittparti för avslappning och 
stretching. Allt är tillgänglighetsanpassat och en mängd träd, 
buskar och plantor förhöjer träningspasset. 
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Fler skolplatser i norra Solna 
Foto: Scandinav Norra Solna växer och fler elever behöver plats i skolor i staden. 

För att möta behovet av nya skolplatser tillskapar Solna stad nya 
skollokaler som, tillsammans med redan befintliga skollokaler, 
möter behoven fram till 2030. 

I dag fnns det cirka 1 900 barn i grund-
skoleålder i Järvastaden och Ulriksdal. 
Denna sifra förväntas öka med drygt 
200 barn till 2025 och därefter med 
ytterligare 200 barn till 2030. Det fnns 
för närvarande ett behov av skolplatser 
för barn i de lägre åldrarna, men i takt 
med att barnen blir äldre ökar behovet 
av högstadieplatser. Det innebär att skol-
lokalerna behöver vara fexibla över tid. 

För att möta behovet av skolplatser 
har Solna stad tillskapat ytterligare 
lokaler för Ulriksdalsskolan till höst-
terminen 2021. Staden har också 

Efterlängtat elljusspår 
I oktober påbörjades arbetet med ett nytt elljusspår från norra 
Järvastaden till det befntliga 5 kilometer-spåret i Ursviks 
friluftsområde. Elljusspåret börjar mittemot Jaktvillan i 
Järvastaden, går genom Igelbäckens naturreservat och ansluter 
till spåren i Ursviks friluftsområde. Den totala spårlängden har 
förlängts från fem till sex kilometer.  

 Vid planeringen av elljusspåret har hänsyn tagits till djur-
och växtriket i naturreservatet. För att begränsa eventuell 
påverkan på det nattaktiva djurlivet i naturreservatet är 
belysningstiden begränsad till klockan 07–23 och lampornas 
höjd, placering och styrka har anpassats. Igelbäckens ugglor 
och faddermöss har också försetts med nya holkar i området. 

Elljusspåret ligger i ett populärt område där det fnns fera 
motionsmöjligheter och kommer anslutas till den nya idrotts-
platsen i norra Järvastaden, som börjar byggas i början av 2022. 

Foto: Mikael Svensson 

möjliggjort för Raoul Wallenbergsskolan 
att, med start till höstterminen 2022, 
tillskapa nya skolplatser i lokaler som 
ligger i direkt anslutning till den nya 
skolan i Bagartorp och som tidigare har 
använts för förskola. Raoul Wallenberg-
skolan kommer i och med inhyrningen 
av de nya lokalerna att ha en kapacitet 
på över 1 500 skolplatser för årskurs F-9. 
Därutöver har Ulrikdalsskolan över 
1000 skolplatser. Det innebär att antalet 
kommunala och fristående platser i 
Järvastaden och Ulriksdal möter 
behovet av platser väl fram till 2030. 

Perspektiv mot ny bebyggelse längs Carl Thunbergs väg, från parken i sydost. 
Visionsbild av Nooa. 

100 nya hyresrätter 
vid Haga Norra 
100 nya hyresrätter kommer att byggas vid Haga Norra i östra delen av Hagalund, ett 
område som även kallas Solna Port. Den 25 oktober 2021 beslutade kommunfullmäktige 
om detaljplanen som möjliggör fyra nya byggnader med plats för lägenheterna och 
lokaler för restauranger och annan service mot Råsundavägen. 

Utvecklingen innebär en förbättring av stadsmiljön genom att ytan som idag 
används för transporter och parkering får ge plats åt två gröna gårdsmiljöer. Träd och 
grönska ersätter asfalten och parkering kommer istället att fnnas i parkeringsgarage. 

Lägenheterna byggs med hänsyn till att området är del av den sammanhållna kultur-
miljön Brahelund. Här fnns fera byggnader med kulturhistoriska värden, bland annat 
Hagahuset (tidigare Landstingshuset) och verkstadsindustrierna i tegel från sekelskiftet. 

Årets stadsmiljöpris 
Årets vinnare är den nya dagvattendammen i Bergshamra. Priset 
delas årligen ut av byggnadsnämnden, för en byggnad, anläggning eller 
annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden. 
Dammens gestaltning samspelar med strukturerna i det kulturhistoriska 
landskapet i Nationalstadsparken och Pipers park. Formen av ett naturligt 
vattendrag landar mjukt i gräsmarken och bidrar till optimal rening av 
dagvattnet innan det når Brunnsviken. Samtidigt har Bergshamraborna 
fått ett nytt vackert promenadstråk. Med en slingrande stenmjölsstig 
kan besökaren strosa runt dammen och komma nära vattnet. 

Tänk på brand-
säkerheten 
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 nöd-
vändighet i alla hem. Mossa som 
dekoration i adventsljusstakar kan 
lätt fatta eld, så välj hellre ett annat 
material – och lämna aldrig levande 
ljus obevakade! 

Hjälp och stöd 
Möjligheten till hjälp, stöd och 
rådgivning fnns 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 010-444 05 00. Agera kvinno-
jour är en fristående ideell kvinnojour 
i Solna som du kan ringa måndag, 
onsdag och fredag 19.00–21.00 på 
telefon 08-27 90 80. 
Läs mer på solna.se/jour 

Snö och halka 
Många önskar en vit jul, men snön 
kan också ställa till det i trafken. 
Staden arbetar hela tiden med att vid 
snöfall röja snabbt och efektivt, 
samtidigt som halkbekämpning är 
prioriterat. Uppdaterad information 
om vinterväghållning fnns på 
solna.se/snorojning 

Återvinn din 
julgran 
Den 15 och 16 januari 2022 är det dags 
för den årliga julgransinsamlingen. 
Granarna som lämnas in fisas och 
blir till färrvärme. Uppsamlingsplatser 
kommer att fnnas på Solnaplan, 
i Huvudsta, Bergshamra, Ulriksdal, 
Arenastaden och Järvastaden. 
Läs mer på solna.se/julgran 
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uppleva och göra 

Låna skridskor hos Solna Sport & Lek 
Foto: Victoria Henriksson Är du sugen på att åka skridskor, pulka eller 

snowracer men saknar utrustning? Då kan 
du bege dig till Bergshamra IP och låna. 

I samband med att allmänhetens åkning startar på 
Bergshamra IP kommer det under tolv söndagar i 
vinter, från jullovet till sportlovet, erbjudas möjlighet 
att låna skridskor, hjälmar, stjärtlappar, snowracers 
och pulkor. Utlåningen bedrivs inom ramen för  
Solna Sport & Lek i samarbete med föreningen  
IFK Bergshamra.  

– Konceptet Solna Sport & Lek ska uppmuntra 
till fysisk aktivitet, spel eller lek och underlätta för 
barn och unga att prova på eller ägna sig åt fritids- 
verksamhet. Det ska också uppmuntra till att åter- 
bruka, låna och dela, istället för att köpa nytt, säger 
Johan Nilsson, avdelningschef i Solna stad.   

Satsningen genomförs i nära samarbete med 
föreningslivet i Solna och skapar ett kreativt utbud 
för såväl sommar som vinter. Verksamheten är 
kostnadsfri, vilket innebär att fritidsaktiviteterna blir 
tillgängliga för fer.  

Utlåning på fler platser  
Utlåningsverksamheten för Solna Sport & Lek fnns 
utspritt på fera platser i Solna. Du kan låna allt från 
stormkök, tält och liggunderlag på Q-lan i Bergs-
hamra till brädspel på biblioteket och skateboards i 
Skytteholmsparken. Uppdaterad information om vad 

Foto: Casper Hedberg och var man kan låna fnns på solna.se/sportochlek 

Föräldrainitiativ resulterade  
i utbildning i studieteknik  
Som en del i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten i Solna stads skolor 
kommer nu även föräldrar till elever i grundskolan att erbjudas utbildning i 
studieteknik. Utbildningen, som är ett initiativ från centrala föräldrarådet, 
har tidigare erbjudits på gymnasiet men erbjuds nu alltså även till föräldrar, 
elever och lärare i grundskolan.  

Syftet med utbildningen är att ge stöd till de föräldrar som vill bli bättre 
på att hjälpa sina barn att på ett bra sätt klara sina läxor.  

I ett första steg erbjöds utbildningen till föräldrar under två kvällar i 
början av november. Föräldrarna bjöds då in till Solna gymnasium för en 
föreläsning av Björn Liljeqvist, ordförande för Mensa International och 
författare till boken ”Hjälp till barn att plugga smart”. Utbildningen erbjöds 
även till samtliga lärare, från förskoleklass till gymnasiet. Samtidigt kommer 

Foto: Jonas Gunnarsson studieteknik att vara en integrerad del i undervisningen för alla elever. 
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Äntligen vinter! 
Vinteraktiviteter som att åka skridsko, bygga snö-
gubbar och åka pulka kräver bara vinterväder och 
vinterkläder. Vattenlekar i Vasalundshallen kan vara 
ett alternativ för den som inte vill ge sig ut, liksom en 
läsdag eller aktivitet på biblioteket. Stadens mötes-
platser för unga erbjuder också trivsamma platser 
för avkoppling, och en hel del aktiviteter. 

Jullovets aktiviteter och öppettider hittar du på 
solna.se/jullov 

Skridskor  
ute och inne 
Alla hoppas vi väl på minusgrader,  
vindstilla och sol, bland annat för att  
kunna ge sig ut på Solnas naturisar. 
På Råstasjön och Brunnsviken plogas  
banor inför helgerna mellan nyår och  
sportlov, om inte väder och tunna isar  
står i vägen förstås. På solna.se/naturisar 
finns aktuell information om läget. 

I värsta fall finns ju stadens konstfrusna banor 
som ett alternativ. Tiderna för allmänhetens 
åkning hittar du på solna.se/istider  

Se upp i backen… 

Foto: Heléne Grynfarb 

Ta en historisk  
vinterpromenad 
Nationalstadsparken är värd att uppleva 
även vintertid. Packa termos, ostsmörgås 
och mobiltelefon, så kan du njuta den varma 
chokladen vid någon av stationerna och 
samtidigt lära dig mer om Solnas rika 
kulturhistoria genom ljudguiderna. 

Ljudguider och fler tips på lärorika prome-
nadvägar hittar du på solna.se/ljudguider 

I Skytteholmsparken och vid vattentornet i Bergshamra finns populära och 
snabba pulkabackar. För de mindre barnen räcker nog sluttningarna i Haga- 
parken gott och väl. Kom ihåg att knäppa hjälmen under hakan ordentligt. 

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 SOLNANYTT NUMMER 4 | 2021 | 11 
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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 

Kommunfullmäktige 
sammanträder 
När: Måndag 20 december 

Måndag 31 januari 
Måndag 28 februari 

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 Lisen Ydring 
Grafisk formgivare Veronica Malmkvist 
Framsidebild Michael Jönsson 
Tryck Tryckservice AB  
Upplaga 45 300 exemplar 

Foto: Johannes Liljeson 




