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Hösten är här efter en ovanligt varm 
och solig sommar. Under sommaren 
har dubbelt så många solna ungdomar 
– jämfört med i fjol – fått bra sommar-
jobb. Det är en följd av att staden har 
utvecklat sitt arbetssätt och fått företag 
att också bidra i stadens sommar-
jobbssatsning. Dessutom har ett antal 
ungdomar fått möjlighet att testa sina 
affärsidéer och starta eget företag. 

Annars var sommarens stora 
händelse i Solna dam-EM i fotboll. Vi 
var nog många som sörjde förlusten i 
semifinalen mot Tyskland, men 
sam tidigt kan vi vara stolta. Mycket 
fotbollsglädje och många positiva 
omdömen över arrangemanget; inte 
minst från utländska besökare. Det 
gör att arenan kan locka nya stora 
evenemang, vilket i sin tur skapar nya 
jobb och välfärd. 

I detta nummer av Solnanytt tar vi 
upp en viktig del av stadens service 
– stöd och insatser för äldre. Solnas 
äldre ska känna sig trygga på ålderns 
höst. Som första kommun i landet 
erbjuder Solna vård- och omsorgs-
boenden med särskilda profiler. 
Det innebär att Solnas äldre får söka 
boende efter intresse – allt ifrån mat 
och konst till trädgård och djur. Vi 
berättar också om stadens arbete 
med att utveckla stadsmiljön i Solna 
och gör ett nedslag i nya stadsdelen 
Järva staden. 

Vi återkommer även till trafiksitua-
tionen i Solna. I höst börjar tvärbanan 
gå till Solna centrum, Solnavägen 
öppnar och den nya gångbron över 
järnvägen med den nya norra upp-
gången vid Solna station tas i drift. 
Det är glädjande, samtidigt som det 
fortfarande återstår en hel del nya 
trafik anläggningar i anslutning till 
 Arenastaden. Jag är medveten om att 
det skapar problem i trafiken, och jag 
ber om ditt tålamod. Trafikarbetena är 
nödvändiga för att skapa en funge-
rande trafiklösning i Solna. 

Avslutningsvis vill jag återigen 
uppmana er att höra av er om ni har 
idéer om hur vi kan förbättra och 
utveckla Solna. Allt vi gör, gör vi med 
er solna bor i åtanke.

Trevlig läsning!

Pehr Granfalk 
Kommunstyrelsens ordförande

 KröNiKA

Ny skolgård mötte Bergshamras elever
Under sommaren har flera skolor 
och förskolor rustats upp inför höst-
terminen. Det handlar om allt från ny 
ventilation och målning till upprustning 
av skol- och förskolegårdar.

När eleverna på Bergshamra skolans 
mellanstadium återvände efter sommar-
lovet möttes de av en hel ny utemiljö. 
Där fanns nu studsmattor och klätter-
ställningar uppställda på en mjuk gum-
miyta. Skolbarnen var väldigt nöjda med 
sin nya skolgård. 

– De flesta eleverna på mellanstadiet 
som jag talat med tyckte till och med att 
skolgården blivit bättre än vad de vågat 
hoppats på, säger Carl Johan Westman, 
biträdande rektor på Bergshamraskolan 
som också har en renovering av lågsta-
diebarnens skolgård att se fram emot. 

Även andra skolor har fått en förbätt-
rad skolmiljö under sommaren. Upp-
rustningen av Ekensbergsskolan har varit 
den enskilt mest omfattande, totalt har 
drygt åtta miljoner kronor satsats för att 
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Arenastadens nya 
trafiklösningar

av nya bostäder och Mall of Scandinavia 
pågår.

I höst öppnar Solna stations norra 
uppgång med gångbron (Målbron) 
över spåren. Då blir det enklare att ta 
sig  mellan Frösunda och Arenastaden 
samt från pendeltåget. I höst börjar 
också tvärbanan trafikera sträckan 
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Fakta i korthet

Just nu omvandlas Arenastaden från 
ett industriområde till en levande stads-
del. Området kommer att erbjuda en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, 
service och upplevelser. Hittills har 
Friends Arena och Quality Hotel 
Friends öppnat, nya företag med Vatten-
fall i spetsen flyttat in och byggnation 

rusta upp skolans souterrängvåning. På 
Skytteholmsskolan har undercentralen 
för fjärrvärme bytts ut medan Alfaskolan 
har fått en ny ventilationsanläggning. 
Barnen på Granbackaskolan kan precis 
som eleverna på Bergshamra se fram 
emot en gårdsupprustning.

Nio av stadens förskolor har fått ta 
del av stadens satsning i form av byte av 
ventilationsanläggning, gårdsupprust-
ning, golvbyte och målningsarbeten. ●

Alvik –  Solna centrum och i samband 
med det öppnar även Solnavägen för 
trafik. Under 2014 är tvärbanan färdig 
till Solna station, och om ytterligare ett 
år, 2015, kommer den nya vägbron, 
Signalbron, att vara färdig, liksom nya 
trafikplatser i anslutning till Arena-
staden. ● 
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katten fått följa med. Konstnärer som 
bor på Berga har levt upp på nytt när de 
fått ställa ut sina alster och på Björk-
gården har en 94-åring börjat blogga om 
livet på äldreboendet.

Nya krav på personal 
Intresseinriktningen lägger till ytter-
ligare en dimension, förutom vården 
och omsorgen. Det ställer nya krav på 
personalen och att det satsas på olika 
yrkeskategorier. 

– För att lyckas måste man som 
entreprenör våga satsa på personal som 
är proffs på just det intresset. Att anställa 
konstvetare, trädgårdsmästare och så 
vidare. Men det ger också mycket nya 
kunskaper till vårdpersonalen, fortsätter 
Iréne Kallin.

Djur är populärt
Det har varit stort intresse för möjlig-
heten att få dela sin vardag med olika 
husdjur. 

Terapi- och vårdhundar som finns på 
flera boenden har gått en särskild utbild-

Quality Hotel Friends invigt

Stockholms och Solnas nya 
utsikts plats är Quality Hotel 
Friends, 94 meter och 25 våningar 
upp. I slutet av augusti öppnade 
eventhotellet och de runda fönstren 
som täcker byggnaden kallas 
”Zlatans svettpärlor”. 
Hotellet rymmer 400 rum, varav fyra 
större sviter och 15 konferensrum, 
varav två eventsalar, med en total-
kapacitet för drygt 2 600 personer. 

På hotellets 25:e våning ligger 
On Top, restaurang och bar inspire-
rad av New Yorks urbana atmosfär. 
Hotellet, som ligger intill Friends 
Arena och Mall of Scandinavia, 
kommer attrahera såväl arenans 
gäster som shoppingcentrets besökare 
och närboende. ●

Äldreboenden med profil

En givande och stimulerande 
vardag ökar livskvaliteten oavsett ålder. 
Det var utgångspunkten när Solna, som 
första kommun i Sverige, beslutade att 
vård- och omsorgsboenden skulle få 
olika intresseinriktningar.

De olika inriktningarna har tagits 
fram i samarbete med representanter 
för stadens pensionärsorganisationer. 
Entreprenörerna som ansöker om att 
driva boenden med intresseinriktning får 
lämna utförliga beskrivningar om hur de 
ska leva upp till profilerna. 

– Det låter som en enkel sak att 
genomföra men man måste vara med-
veten om att det krävs att hela verk-
samheten ändrar sitt tankesätt. Intres-
seprofilen ska genomsyra vardagen för 
personerna som bor där, berättar Iréne 
Kallin, förvaltningschef på omvårdnads-
förvaltningen.

Det tar lång tid att se effekt av 
förändringen, men många goda exempel 
finns redan nu. 

För en man hade det aldrig varit 
aktuellt med en flytt till boende om inte 

ning för att få arbeta på boende. 
– Den som flyttar till ett boende i 

Solna bör ha möjlighet att ta med sig sitt 
husdjur. Det krävs dock att ägaren kan 
ta stort ansvar för djuret själv. Ytterst är 
det verksamhetschefen på boendet som 
avgör om möjligheten finns. I första 
hand är det boendet Tryggheten som 
har möjlighet att ta emot personer med 
husdjur, berättar Iréne Kallin.

intressen som skapar möten 
En tanke med intresseinriktningarna 
är att vård- och omsorgsboendena ska 
vara mer öppna för övriga samhället. I 
bottenvåningen på boendet Berga finns 
till exempel ett galleri som är öppet för 
allmänheten. Här ställer de boende själva 
ut men det finns också möjlighet för 
lokala konstnärer att delta i utställningar.

– Det blir lätt att ett vård- och 
omsorgsboende blir en isolerad värld, 
vi vill gärna ändra på det avslutar Iréne 
Kallin. ●

Samarbete dubblerade 
sommarjobben
Årets satsning på sommarjobb blev 
stor succé. Ett nära samarbete mel-
lan staden och näringslivet bidrog 
till ett fördubblat antal sommar-
jobbsplatser för ungdomar jämfört 
med i fjol. 
Den största arbetsgivaren för sommar-
jobb var Solna stad, följt av privata 
arbetsgivare och ungdomar som 
startade eget under sommaren. Totalt 
erbjöds 124 ungdomar i Solna som-
marjobb.

Att driva eget företag som 
sommar jobb var en pilotverksamhet 
som bar frukt. Under programmet fick 
ungdomar lära sig om företagande och 
entreprenörskap och hjälp att hitta sin 
egen drivkraft, en nyttig erfarenhet för 
framtiden.

Årets sommarlovssatsning var 
populär hos såväl arbetsgivare som 
ungdomar. Drygt nio av tio sommar-
jobbare var nöjda eller mycket nöjda 
med sina jobb. Inte bara var det ett 
välkommet tillskott i sommarlovskas-
san. Många ungdomar berättade att de 
fick en bra insyn i vuxenlivet, värde-
fulla kontakter och framför allt en 
stärkt tilltro till sin egen förmåga. Eller 
som en av ungdomarna uttryckte:

”Framför allt lärde jag mig att 
inget är omöjligt. Man kan om man 
vill och allt inte behöver vara som det 
ser ut.” ●

I Solna kan du välja vård- och omsorgsboende utifrån dina personliga
intressen. Det finns ett brett utbud att välja mellan. Allt från djur, konst, 
matupplevelser och trädgårdsskötsel till sång, musik och dans. 

Foto: Ulf LodinPå Skoga finns rottweilern Ruben som är legitimerad vårdhund. Här med Iréne Kallin och Midi Calin. 

Årets Unga Affärsidé 
Är du mellan 17–25 och har en riktigt 
bra affärsidé? Då kan du tävla om att 
vinna 50 000 kr! 

Utmärkelsen kan sökas av en person 
eller grupp mellan 17–25 år som bor i 
Solna eller vars affärsidé kan komma att 
påverka entreprenörsplatsen Solna 
positivt. Vinnaren utses av en jury och 
presenteras på Solna stads frukostmöte 
för företagare den 11 december 2013. 

Information och tävlingsinstruktioner finns 
på solna.se/foretagare

Boende med intresseprofil har funnits sedan 2010. Solna har nio profilerade vård- och omsorgsboenden med 
totalt 454 vård- och omsorgsplatser. Det finns även möjlighet att få plats på boende utanför Solna.

Boenden med intresseprofiler:

Berga
• Konst
• Hantverk
• Litteratur
• Film

Ametisten
• Teater
• Historia

Hallen
• Mat
• Dryck 

Oskarsro
• Sång
• Musik
• Dans
• Dryck

Polhemsgården
 • Natur
• Trädgård

Tryggheten
• Djur

Björkgården
• IT

Skoga
• Natur
• Trädgård
 • Utevistelse

Frösunda
• Mat 
• Måltider



Solnas gröna rum
11 oktober
VM-kval Sverige  –  Österrike
Friends Arena

15 oktober
VM-kval Sverige  – Tyskland
Friends Arena

19 oktober
Sanktan, regionsfinaler
Skytteholms IP

19 oktober
Kulturlördag i mångkulturens tecken
Biblioteket Solna C

3 november
AIK – Helsingborgs IF
Friends Arena

3 november
Ljusfesten i Hagaparken, 
Brunnsviken

9 november
Monster Jam, Friends Arena

22 november
Black Sabbath, Friends Arena

1 december
Julmarknad i Filmstaden Råsunda

7  december
Julkalabalik med kulturskolan
Solna Gymnasium, aulan

7–8 december
Julmarknad på Överjärva Gård

13 december
Elton John & His Band
Friends Arena

Hela kalendariet hittar du på 
solna.se

Besöksforum – Solna Forum
Stadshusgången 2, Solna Centrum
måndag – torsdag 8.00–17.00
fredag 8.00–16.00 
08 734 20 00
kontakt@solna.se
solna.se
facebook.com/cityofsolna

Barn- och utbildnings-
förvaltningen
08 734 24 24
BUF-direkt@solna.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
08 734 29 50
stadsbyggnad@solna.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
08 734 22 01
kultur-fritidsforvaltningen@solna.se

Omvårdnadsförvaltningen
08 734 25 47
omvardnadsforvaltningen@solna.se

Socialförvaltningen
08 734 20 00
socialforvaltningen@solna.se

Miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen
08 734 24 45
mhf@solna.se

Kompetensförvaltningen
08 734 20 00
kompetensforvaltningen@solna.se

Biblioteket Solna C 
och Bergshamra C
08 734 22 00
stadsbiblioteket@solna.se

Informaatiota suomeksi
solna.se/suomeksi
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● På gång

Hej Kristin Andersson
tf stadsbyggnadschef: 

Hur du ser på uppdraget att 
utveckla Solnas gröna rum?

Jag ser det som ett långsiktigt arbete 
att utveckla Solnas gröna offentliga 
miljöer. Det handlar dock också om 
att lyfta fram alla de kvalitéer som 
finns redan idag.

Vad behövs för att skapa en 
levande stad? 

I första hand människor. Utan 
människor får stadens gator, torg, 
platser, park och natur inget liv. 
Däremot har vi väldigt olika behov 
och därför är det viktigt att vi erbjuder 
olika typer av platser och aktiviteter. 

Vad är nästa steg i arbetet med 
grönplanen? 

Vi ska sammanställa och värdera 
resultaten av medborgardialogerna 
och resultaten från en studie om 
tillgången till gröna platser i Solna. 
Sedan ska vi jobba vidare med defi-
nitioner av begrepp, exempelvis vad 
vi menar med olika typer av parker, 
natur, strövområden med mera.

Solna är kontrasternas stad. Ungefär en 
tredjedel av den totala ytan består av 
park och natur och varje solnabo har 
cirka 110 m2 park och natur att tillgå. 
Här finns stora landskapsparker, flera 
strandpromenader och många fina små 
och halvstora parker. 

Samtidigt är Solna den stad som 
växer mest i Sverige. Helt nya stads-
delar växer fram med såväl bostäder 
som arbetsplatser. I en föränderlig och 
dynamisk stad som Solna är det därför 
viktigt att skapa ett levande stadsliv. 

Ny grönplan ska leda vägen 
Solna stad har sedan i våras påbörjat 
arbetet med att ta fram en ny grönplan. 
En grönplan används som ett underlag 
både vid fysisk planering och vid drift 
och utveckling av park och natur. Grön-
planen ska visa hur Solna stads gröna 
offentliga miljöer, parker, natur, platser 
och gatumiljöer ska utvecklas framöver. 

Vad tycker solnaborna? 
Inför den kommande grönplanen fick 
solnaborna vara med att kartlägga sina 
upplevelser av stadens gröna rum. Under 
sex olika träffar gavs medborgarna möj-
ligheten att berätta hur, var och varför 
man använder parker, naturområden, 
stränder, gator och torg. Resultatet av 
medborgardialogerna håller i skrivande 
stund på att sammanställas, men redan 
nu kan man se att solnabor gärna cyklar, 
promenerar och leker i den offentliga 
miljön. Man passar också på att ta en 
paus i vardagen genom att fika eller äta 
sin lunch ute. 

Arbetet med den nya grönplanen 
leds av stadens stadsbyggnadsförvaltning.

Näckrosparken  Foto: Annika Boström

Järvastaden – en stadsdel med 
småstadskänsla

Mulle Meck parken i Järvastaden är ett 
populärt besöks- och utflyktsmål 

I närmare hundra år var området som 
idag utgörs av Järvastaden militärens 
mark. Nu har skjutbanor och loge-
ment rivits för att ge plats åt en ny 
stadsdel i Solna.

Järvastaden, som är Solnas nordligaste 
stadsdel, har blivit väldigt populär bland 
barnfamiljer. Inte minst tack vare sin 
placering med närhet till både Igel-
bäckens naturreservat och Mulle Meck 
parken. I området finns kommunala och 
fristående förskolor, familjedaghem samt 
en öppen förskola. 

– Det är helheten som vi gillar med 
Järvastaden. Området är barnvänligt, 
det finns bra kommunikationer och 
vi har nära både till grönområden och 
storstadsliv. Det ger en väldigt bra helhet 
helt enkelt, säger Kristoffer 32 år som 
nyligen återvänt till stadsdelen efter att 
ha provat på husliv på Ekerö.

Småhus byggs i Järvastaden
Solna består till 97 procent av fler-
familjshus men i Järvastaden har kom-
munen fått ett välbehövligt tillskott av 
radhus. Husen binds samman av grön-

områden, cykelvägar och lekparker. Det 
militära arvet avspeglar sig i gatunamn 
som Järva skjutbaneväg, Mönstrings-
vägen, Honnörsgatan och Lottagatan. 
Områdets militära anor finns också 
bevarat i gamla byggnader som nu är 
ombyggda till bostäder. 

Bio i Spegeldammsparken
Ett uppskattat inslag i stadsbilden är 
spegeldammsparken som kombinerar 

klassiska delar som vackra paradplante-
ringar och grusade promenadstråk till 
mer moderna inslag i form av lekskulp-
turer och vattenkonst. Spegeldamms-
parken erbjuder också evenemang av 
olika slag. Senast dukades en gigantisk 
biosalong upp under bar himmel.

– Det blev en stor succé och upp-
skattades mycket av de som tog sig till 
Spegeldammsparken denna kväll. Vi 
hoppas kunna erbjuda detta igen under 
nästa år, säger Josefine Alm på Kultur- 
och fritidsförvaltningen i Solna.

Bibliotek i Mulle Meck
Mulle Meck parken är en temalekpark 
som har funnits i Järvastaden sedan 
2010. Sedan ett drygt år tillbaka finns 
där också ett fantasifullt minibibliotek, 
fyllt med bilderböcker för läsning på 
plats och för hemlån. 

– Mulle Meck parken är en fantas-
tisk tillgång för barnen som bor här. 
Det är dessutom ett populärt utflykts-
mål för förskolorna som finns i områ-
det, fortsätter Kristoffer. ●

Foto: Teo Zetterman


