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Med julen för dörren kan vi blicka 
tillbaka på en händelserik höst. På en 
intensiv valrörelse följde val till riksdag, 
landstings- och kommunfullmäktige. 
För Solna innebar valresultatet ett nytt 
politiskt landskap. Två nya politiska 
partier tog plats i kommunfullmäktige 
och inget av de traditionella politiska 
blocken fick egen majoritet. Överens-
kommelsen, som slöts mellan partierna 
utifrån valresultatet, innebär att allians-
partierna fortsätter att styra Solna. 
Det är ett styre i minoritet som ställer 
krav på ett nära samarbete mellan 
alla  partier för att Solna ska kunna 
styras på ett bra sätt. Jag känner stor 
ödmjukhet inför den nya politiska situ-
ationen och ska göra mitt bästa för att 
skapa ett bra samarbetsklimat. 

Inriktningen för mandatperioden 
är ett fortsatt fokus på välfärdens 
kärna – förskola, skola och omsorg – i 
kombination med ekonomisk stabilitet, 
låg skatt och tydlig arbetslinje. Solna 
ska fortsätta att växa i en takt som 
staden mäktar med och utbyggnaden 
ska kombineras med ett ökat fokus 
på att tillvarata och utveckla Solnas 
stadsmiljö. Fokuset på stadsmiljön följs 
upp med en förändrad organisation. 
Dagens stadsbyggnadsnämnd delas 
i en teknisk nämnd med ansvar för 
skötsel och upprustning av lokaler och 
stadsmiljö samt i en byggnadsnämnd 
med ansvar för planeringsfrågorna 
kopplat till stadens utveckling. Ambi-
tionen är att skapa ett tydligare poli-
tiskt fokus, som gör att staden bättre 
kan svara upp mot Solnas snabba 
utveckling och solnabornas krav på 
stadens planering och stadsmiljöns 
skötsel. 

Avslutningsvis vill jag önska er en 
god jul och ett gott nytt år. Passa på 
att koppla av med de aktiviteter som 
finns i Solna under vintern. I detta 
nummer av Solnanytt finns massor 
med bra tips och också information 
om hur staden rustar sig för att möta 
vintern. 
 

Trevlig läsning! 

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

 KRÖNIKA
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Det ska bli enklare att komma i 
kontakt med Solna stad. Under 
januari 2015 öppnar stadens 
nya kontaktcenter där solnabor, 
företagare och besökare snabbt ska 
få svar, råd och vägledning i alla 
frågor som staden ansvarar för. 

Kontaktcentret ska vara den  
naturliga ingången för medborgare och 
företagare som vill komma i kontakt 
med staden, oavsett om man föredrar 
telefon, e-formulär, sociala medier, chatt 
eller ett personligt besök i stadshuset. 
Målet är att 7 av 10 frågor ska kunna 
besvaras direkt vid första kontakten. 
Svarstiden på mer komplicerade frågor 
kan variera, men de ska besvaras inom 
ett bestämt tidsintervall.

Under hösten har tio personer med olika 
bakgrunder och erfarenheter rekryterats. 
En av de nya medarbetarna, Malin Broe, 
började redan den 1 november. Hon 

arbetar med att få nya rutiner på plats, 
inför att resten av medarbetarna börjar i 
december. 
– Jag hoppas att solnaborna ska känna 
att de får bra service och ett respektfullt 
bemötande. Det ska vara lätt att ta 
kontakt med staden. Förhoppningsvis 
kommer alla vi som arbetar i kontakt-
centret att göra en positiv skillnad, säger 
Malin Broe.

Fram till starten går de nya med-
arbetarna en utbildning om alla olika 
verksamheter i Solna stad. De ska också 
lära sig stadens systemstöd, som finns på 
plats för att underlätta för medarbetarna 
att ge svar. 

Chef för det nya kontaktcentret är 
Gyda Refslund. Under året har hon 
hållit ihop och lett arbetet med att få det 
nya kontaktcentret på plats. Tillgänglig-
het, engagemang och medborgarfokus är 
tre ledord som hon lyfter fram i arbetet. 
– En stor del av mitt yrkesverksamma 
liv har jag arbetat i näringslivet med 
kundtjänst, försäljning och hållbarhet. 
Jag gillar att utveckla, och att hela tiden 
förbättra. Det här är precis ett sådant 
jobb. Det blir aldrig helt klart, men man 
tar steg framåt hela tiden, säger Gyda 
Refslund.

Slutspurt för stadens 
nya kontaktcenter 

”
Solnaborna ska känna 
att de får bra service 
och ett respektfullt 
bemötande.

Under året har Gyda Refslund lagt 
mycket tid på att sätta sig in i och förstå 
stadens verksamheter.  Rekryteringen av 
medarbetare till kontaktcentret nämner 
hon som en av de viktigaste, och  
roligaste, uppgifterna.

– Intresset var enormt med flera hundra 
sökande. Tack vare det och ett noggrant 
arbete med att välja ut rätt personer har vi 
kunnat rekrytera ett riktigt bra lag. Förbe-
redelserna rullar på enligt plan och jag ser 
verkligen fram emot starten i januari.●

Malin Broe. 



Så styrs Solna de 
närmsta fyra åren 

Det händer 
i nämnderna
Den nya mandatperioden är i 
gång med nytt kommunfullmäktige 
och kommunstyrelse. Däremot byter 
nämnderna besättning först efter 
nyår. En av nyheterna inför nästa år 
är att stadsbyggnadsnämnden delas 
upp i två delar; en teknisk nämnd 
och en byggnadsnämnd. Byggnads-
nämnden får i uppdrag att ansvara 
för planeringsfrågorna kopplade 
till stadens utveckling och tekniska 
nämnden kommer att ansvara för 
driften av gator och parker, avfalls-
frågor och förvaltning av stadens 
fastigheter. Syftet är att skapa förut-
sättningar för ett tydligare politiskt 
fokus, som gör att staden bättre kan 
svara upp mot Solnas snabba utveck-
ling och solnabornas krav på stadens 
planering och stadsmiljöns skötsel.

Den politiska sammansättningen i 
nämnderna speglar i huvudsak 
mandatfördelningen i kommunfull-
mäktige. Ordförandeposterna i 
stadens nämnder och kommun-
styrelse kommer att fördelas så här: 
Pehr Granfalk (M) leder kommun-
styrelsen, Torsten Svenonius (M) 
byggnadsnämnden, Arion Chryssafis 
(M) socialnämnden, Lars Rådén (M) 
kompetensnämnden, Marianne 
Damström Gereben (FP) barn- och 
utbildningsnämnden, Peter Edholm 
(FP) kultur- och fritidsnämnden, 
Magnus Persson (C) tekniska 
nämnden, Anna Lasses (C) miljö- 
och hälsoskyddsnämnden och 
Samuel Klippfalk (KD) omvårdnads-
nämnden. 

Arbetet i nämnderna styrs av 
reglementen som kommunfullmäk-
tige har fastställt. De flesta nämnder 
har dessutom ett antal lagar att följa 
beroende på inom vilka områden de 
verkar. Utifrån mål och riktlinjer från 
fullmäktige beslutar sedan styrelse 
och nämnder själva i detaljfrågorna 
inom sina respektive områden.

 

Kommunfullmäktige kan liknas vid en 
kommuns version av riksdag och är 
stadens högsta beslutande organ. I 

kommunvalet, som äger rum vart fjärde år.
Kommunfullmäktige ansvarar för alla 

övergripande beslut som rör staden. 
Främst handlar det om mål och rikt-
linjer för den kommunala verksamheten, 
budgetens och kommunalskattens 

Solnas kommunfullmäktige sitter 61 folk-
valda politiker, som företräder alla de åtta 
riksdagspartierna samt Bergshamrapar-
tiet, som kom in efter årets val. Platserna 
i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas 
efter hur många röster varje parti får i 

…antalet förtidsröster till årets 
 kommunfullmäktigeval i Solna ökade 
med nära 12,9 procent jämfört med 
valet 2010? Från 16 242 förtidsröster 
till 18 342 i årets val.

 Visste du att...

Fakta om 
kommunfullmäktige

I slutet av oktober intog både 
nya och sedan tidigare kända 
ansikten kommunfullmäktige
salen i stadshuset, för det 
första sammanträdet med nya 
kommunfullmäktige. Mötet 
markerade starten på den nya 
fyraåriga mandatperioden. 

Sven Kinnander (M) fick förnyat 
förtroende som kommunfullmäktiges 
ordförande. Till första vice ordförande 
valde fullmäktige Helene Ekegren (M), 
som under den förra perioden var andre 
vice ordförande. Till den posten utsågs 
nu Georgios Kontorinis (S), som tidigare 
har varit ledamot i fullmäktige. Tillsam-

mans bildar de det så kallade presidiet, 
som leder kommunfullmäktiges arbete. 
Presidiet har efter ett förslag till  
kommunfullmäktige kompletterats 
med en tredje vice ordförande; Susanne 
Nordling (MP).

En skillnad från föregående mandat-
period är att inget av de traditionella 
politiska blocken har egen majoritet. 
De fyra styrande partierna i Alliansen 
besätter 30 av kommunfullmäktiges 61 
platser, medan de tre röd-gröna parti-
erna tillsammans har 27 platser. Utöver 
det har två nya partier tagit plats i 
kommunfullmäktige; Bergshamrapartiet 
på en plats och Sverigedemokraterna på 
tre platser. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar 
stadens arbete, och ansvarar för att de 
beslut som fullmäktige fattar genomförs.
Pehr Granfalk (M) valdes om till kom-
munstyrelsens ordförande. Marianne 
Damström Gereben (FP) är ny förste 
vice ordförande och Arne Öberg (S) 
fortsätter som andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen.

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen 
är Arion Chryssafis (M), Lars Rådén 
(M), Magnus Persson (C), Samuel 
Klippfalk (KD), Eva Eriksson (S), Gösta 
Mårtensson (S), Thomas Magnusson 
(V) och Bernhard Huber (MP). ●

Kommunstyrelsens presidium: Arne Öberg (S), Marianne Damström Gereben (FP) och Pehr Granfalk (M). Foto: Casper Hedberg

storlek, årsredovisning, översiktsplan, 
nämndernas organisation och val av 
ledamöter och ersättare i nämnderna. 
Fullmäktige sammanträder vanligtvis en 
gång i månaden, förutom i juli då det 
inte är något möte.



Nu placeras stationerna
Tunnelbanan tar form

En av Solnas nya stadsdelar, som fortsätter att ta form, är Arena staden. 
Där pågår just nu ett intensivt arbete med att  färdigställa infrastrukturen 
inför öppningen av Mall of Scandinavia 2015. 

En hållbar, attraktiv och centralt 
belägen plats med goda kommuni-
kationer var kravbilden när Siemens 
letade nytt huvudkontor. Valet 
föll på Arenastaden och i oktober 
2017 flyttar cirka 700 av företagets 
anställda in i det som blir Siemens 
nya huvudkontor i Sverige. De nya 
energieffektiva lokalerna på 10 000 
kvadratmeter kommer att ligga på 
Evenemangsgatan 23 i Arenastaden. 

– En flytt till Arenastaden är 
en satsning på framtiden. Vi får 
ett hållbart kontor i linje med våra 
värderingar, utrustat med Siemens 
teknologi och produkter. Samtidigt 
säkrar vi en bra infrastruktur för våra 
medarbetare, säger Ulf Troedsson, 
koncernchef för Siemens i Sverige.

Genom Siemens beslut får Solna 
ytterligare ett företag som väljer att 
etablera sig i staden. Under våren 
stod det klart att SEB och Telia 
Sonera flyttar till Arenastaden med 
sammantaget 8000 medarbetare och 
Johnson & Johnson etablerar sig i 
Ulriksdal med 350 medarbetare. ●

Trafikarbeten i Solna

Den nya gula tunnelbanelinjen bidrar starkt till att Solna och 
 Stockholm växer ihop. Linjen, som går från Odenplan till Arena
staden via Hagastaden, kommer att byggas under mark. Just nu 
utreds tunnelbanans sträckning och var stations  uppgångarna ska 
placeras.

Två helt nya tunnelbanestationer 
planeras; Hagastaden och Arenastaden. 
Dessutom behöver stationen vid 
Odenplan byggas om för att ansluta till 
den nya linjens spår och plattformar. 
Det är viktigt att de nya stationernas 
uppgångar placeras nära så många 
boende, företag, skolor och förskolor 
som möjligt. 

– När placeringen av stationerna ska 
bestämmas måste hänsyn tas till hur snäva 
spårkurvorna kan vara och vilken kvalitet 
berget har under jord. Även avståndet 
från markytan ner till berget påverkar var 
stationerna kan läggas.  Miljökonsekvenser 
och kostnader är också viktiga faktorer, 
säger Ann-Christine Källeskog, som är 
stadsarkitekt i Solna. 

Station Hagastaden
För station Hagastaden är målet 
att skapa en bra koppling till Nya 
 Karolinska Solna och området kring 
Karolinska Institutet. Även kopplingen 
till Haga stadens alla bostäder och arbets-
platser är viktig. 

Station Arenastaden
För station Arenastaden finns två tänk-
bara lägen. Ett i mitten av Arena staden 
med uppgångar mot Arenastaden och 
Frösunda och ett annat i anslutning till 
Solna stations södra uppgång. Läs mer 
om förslagen till stationernas placering 
och se kartor på www.sll.se/nyatunnel-
banan.

Framtida utbyggnad 
Sträckan Odenplan – Hagastaden –
Arenastaden kan i framtiden komma att 
byggas ut ytterligare. Exempelvis utreds 
om det är möjligt att lägga till en station 
mellan Hagastaden och Arenastaden.

Solnaborna har tyckt till 
Det har varit öppet hus med en utställ-
ning om den nya tunnelbanelinjen. 
Många solnabor har passat på att besöka 
utställningen och lämna sina synpunk-
ter om projektet. En ny samrådsperiod 
planeras under våren 2015. ●
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en gång- och cykelbana. Bygget av en 
ny väganslutning mellan Kolonnvägen 
och Enköpingsvägen/E18 pågår också. 
Båda projekten ska bli klara under 
2015. 

Läs mer på solna.se/trafikarbeten 

För att underlätta för alla besökare, 
boende och företagare i Arenastaden 
behöver anslutningarna till vägnätet 
runt Arenastaden förbättras. Syftet är 
att leda Arenastadens trafik direkt till 
Enköpingsvägen/E18 och E4 i närhe-
ten och därmed använda Solnas lokal-
gator så lite som möjligt. Flera viktiga 
trafiklösningar är på plats och de sista 
projekten blir klara under 2015. 

Norra Rampen nu öppen 
Under hösten öppnade Norra 
 Rampen. Den underlättar för besö-
kare med bil eller buss att ta sig från 
Råsta strandväg upp till Quality Hotel 
Friends och Mall of Scandinavia.

Nya korsningar för bättre 
framkomlighet
Den nya rondellen, där Frösundaleden 
möter Dalvägen och Råsundavägen, 
är också klar. Även gång- och cykel-
tunneln under vägen är nu åter öppen. 
Rondellen, där Frösundaleden möter 
Kolonnvägen, byggs om till en kors-

ning med trafikljus för bättre framkom-
lighet. Det arbetet blir klart i maj 2015. 
Just nu är det trångt vid platsen med 
enbart en körbana öppen i riktning mot 
Solna centrum. 

Ny bro och ramp byggs
Till Arenastaden byggs även en ny 
bro (Signalbron) över järnvägen från 
Kolonn vägen i Frösunda. Bron får även 

Siemens 
till Arena
staden



Fler ensamkommande 
flyktingbarn till Solna 
Antalet människor på flykt i världen har inte varit så stort som det är 
nu sedan andra världskriget. Under nästa år kommer Sverige att ta emot 
runt 95 000 flyktingar. För Solna stad innebär det att staden får ansvar 
för fler ensamkommande flyktingbarn, och det behövs fler familjer som 
vill ta emot dem.

Alla kommuner i Sverige är anvis-
ningskommuner sedan en lagändring i 
januari 2014. Hur många barn en kom-
mun ska ta emot bestäms bland annat 
utifrån befolkningsmängd. Solna har 
tidigare haft fem asylplatser för ensam-
kommande barn och ungdomar, men de 
ökar nu till drygt 20 platser. När en av 
de asylsökande får permanent uppehålls-
tillstånd, fylls platsen med en ny.

– De flesta barn som kommer till 
Solna är ungdomar, främst tonårspoj-
kar, som flytt från länder som Syrien, 
Eritrea, Afghanistan och Somalia, säger 
Leena Lind, gruppledare för ensamkom-
mande flyktingbarn i Solna stad.

Fler familjehem behövs
Solna stad behöver fler familjer, som kan 
ställa upp som kommunala familjehem. 
Att vara familjehem innebär att man 
tar emot ett eller två barn och att man 
förutom att erbjuda husrum även kan 
vara en stöttande vuxen. 

– Ungdomarna som kommer behö-
ver samma stöd som andra tonåringar, 
men många av dem har upplevelser med 
sig från sina hemländer och sin flykt, 
som gör att de behöver extra omtanke, 
säger Leena Lind.

Neven El Badawi har sedan i juni 
två killar på 15 år boende hos sig. De är 
ensamkommande flyktingbarn, som flytt 

från Afghanistan, och Neven El Badawi 
har inte för en sekund ångrat att hon 
öppnade sitt hem för dem. 

– Det bästa är att få ge dem en möj-
lighet till en bättre framtid och att jag 
får så mycket kärlek tillbaka. 

Hon tror att många tvekar inför att 
bli familjehem för att de är rädda för 
något okänt och nytt, men instämmer 
i att behoven är desamma som för 
andra barn och ungdomar: kärlek och 
trygghet. 

– De familjer som vill ta emot ett 
barn måste ha utrymme i både hemmet 
och hjärtat. Det barnen behöver är tid, 
att man lyssnar på dem, pratar mycket 
och har stort tålamod. 

 

Vill du göra en insats?
Solna stad behöver utöver familje-
hem även fler särskilt förordnade 
vårdnadshavare. Då hjälper du ett 
ensamkommande flyktingbarn med 
myndighetskontakter och extra stöd 
under cirka 10 timmar per månad.

Läs mer om vad det innebär att 
vara familjehem och särskilt förord-
nad vårdnadshavare på 
solna.se/insats. Där kan du också 
lämna en intresseanmälan.

Gång och cykelvägar
Snöröjning ska utföras när snödjupet 
är tre centimeter och vara avslutat 
inom två timmar på stadens gång- och 
cykelstråk. Övriga gång- och cykel-
vägar ska vara snöröjda inom åtta 
timmar. Minst 80 procent av vägens 
bredd ska vara framkomlig efter att 
snön röjts undan. En nyhet för i år är 
att stadens huvudstråk för gång och 
cykel kommer att sopas rena från snö, 
vilket gör det lättare att cykla på dem.

Bilvägar
Snöröjning på bilvägarna ska ske när 
snödjupet är fem centimeter och vara 
avslutad inom fyra timmar på priori-
terade körvägar och inom åtta timmar 
på övriga körvägar. Varje körfält ska 
ha en framkomlig bredd på minst tre 
meter.

Särskilt prioriterade områden 
i Solna är Karolinska, tvärbanan, 
Arenastaden, bussterminalen vid 
Solna centrum och tunnelbanestatio-
nerna. Inom dessa områden forslas 
även snön bort efter snöröjning och 
halkbekämpning.

Så påverkas 
avfallshanteringen
Snö och halka kan påverka din 
sophämtning. Renhållningsfordon är 
stora och en framkomlig väg krävs för 
att hämtning ska kunna ske. Det är 
fastighetsägarens ansvar att skotta och 

sanda fram till soprum och platser där 
sopkärl finns. Det handlar även om att 
öppna upp snövallar och hålla fri väg 
mellan kärlet och gatan. Fastighets-
ägaren behöver också skotta runtom 
underjordbehållare och sopa av snön 
som ligger på locken.

Mer information 
På stadens webbplats hittar du kartor 
som visar vilka av Solnas gator som 
är prioriterade och snöröjs först. Där 
finns också information kring felan-
mälan om du upplever problem med 
stadens snöröjning: solna.se/vinter-
underhall.

Så går snöröjningen till
Staden står väl förberedd att 
ta hand om Solnas gator och 
cykelvägar när snön kommer. 
Till denna vinter har 
ambtions nivån höjts, vilket 
innebär att snöröjningen ska 
komma igång tidigare och bli 
klar snabbare än tidigare år. 

Så kan du hjälpa till

Även om ansvaret för snöröj-
ningen ligger på staden är det 
viktigt att vi alla hjälps åt. Du kan 
hjälpa till genom att:

●  Inte blockera vägen eller trot-
toaren. Tänk på att plogbilarna 
måste kunna ta sig fram.

●	 När du skottar undan snön från 
din egen tomt och utfart – se till 
att snön inte hamnar på gatan, 
trottoaren, vändplats eller gång- 
och cykelväg.

●	 Klipp grenar som hänger ut över 
gatan från din tomt.

●  Ha tålamod. Vi kommer till din 
gata så fort vi kan, men måste ta 
cykelbanor och större trafikleder 
först.

● Använd gärna sanden i de lådor 
som staden placerat ut, för att 
själv minska risken för halka.

Tack för hjälpen!



Positiv utveckling i Solnas kommunala skolor
Solnas kommunala skolor har förbättrat sina resultat och rankas i år 
högre i relation till andra kommuner, jämfört med tidigare år. Det 
visar Skolverkets nationella sammanställning av slutbetyg och 
gymnasiebehörighet från vårterminen 2014.

Vi fortsätter nu att jobba 
för att förbättra skolan 
genom bland annat
tydligare pedagogiskt 
ledarskap.

”

Akademiska hus bidrar med  
40 miljoner till nya gula linjen

Tobias Upman, 25
− På Slaktar-
backen, vid  
busstorget i  
Solna centrum.

Petrovic 
Gvozden, 67
− Parken utanför 
Ica i Pampas har 
de bästa fyrverke-
rierna och Haga-
lund har den bästa 
utsikten. 

Shahin Naderi, 25
− Jag brukar inte 
fira nyår i Solna 
men jag tror man 
kan se fyrverkerier 
bra från Ballong-
gatan.

Tre solnabor svarar:
Vilken är den bästa platsen att se nyårsfyrverkerier från?

Akademiska hus bidrar med 
40 miljoner kronor till Solna 
stads  medfinansiering av 
utbyggnaden av tunnelbanan 
till Hagastaden  och Arenasta
den. Två tredjedelar av stadens 
medfinansiering på 600 miljoner 
kronor är därmed säkrad. 

− Goda kommunikationer är helt 
avgörande för en framgångsrik stadsut-
veckling. Tunnelbanan är därför mycket 
viktig för utvecklingen av Hagastaden 
som ett av de ledande life-scienceområ-
dena i världen, och för universitetshuvud-
staden Stockholm, säger Sten Wetterblad, 
regiondirektör på Akademiska hus.

Akademiska hus är den fjärde externa 
finansiären av den kommande gula 
linjen. Tidigare har Stockholms läns 
landsting, Fabege och Diligentia beslutat 
att bidra till Solna stads medfinansiering 

av tunnelbanan. Därmed är Solnas inves-
tering på 600 miljoner kronor säkrad till 
två tredjedelar.

Stockholms läns landsting och fyra 
Stockholmskommuner arbetar nu för 
fullt med att planera den största tunnel-
baneutbyggnaden på decennier. Reger-
ingens förhandlingsman HG Wessberg 
har varit tydlig med att näringslivet och 
fastighetsägarna måste bidra till inves-
teringen, eftersom de drar vinning av 
utbyggnaden, exempelvis genom mark-
värdesökningar. 

Två tredjedelar av Solnas 
 finansiering säkrad
Stockholms 
läns landsting 250 miljoner
Fabege 100 miljoner
Diligentia 10 miljoner
Akademiska hus 40 miljoner

Den nationella sammanställningen av 
slutbetyg och gymnasiebehörighet visar 
att elevernas resultat förbättras i Solnas 
kommunala skolor och att även resul-
taten har förbättrats i relation till andra 
kommuner.

Andelen elever som är behöriga till 
gymnasiet har stigit från 89 procent 
förra året till 92 procent i år i Solnas 
kommunala skolor. Avgångsbetygen 
är, enligt Skolverket, 225 meritpoäng 
i genomsnitt, vilket innebär att Solna 
hamnar på plats 21 av landets 290 
kommuner.

– Det är självklart glädjande att våra, 
och framför allt lärarnas och elevernas, 

ansträngningar gett resultat. Vi fortsät-
ter nu att jobba för att förbättra skolan 
genom bland annat tydligare pedago-
giskt ledarskap, uppföljning av varje 
elevs kunskapsnivå och tydliga kun-
skapsmål, säger Anne Rönnberg, chef för 
barn- och utbildningsförvaltningen. ●



30 december
För unga: skidresa till Romme
solna.se/jullov

8 januari
Säsongsöppning i Kvarteret Odin
Spetsgatan/Furugatan, Hagalund

10–11 januari
Julgransinsamling
Solnaplan, Solna centrum

18 januari
Specialvisning: Olle Olsson
Olle Olsson Hagalundmuséet

23–27 februari
Sportlov
solna.se/sportlov

7 mars
Innebandy (H): AIK-Pixbo Wallenstam
Solnahallen

13–14 mars
Melodifestivalen, genrep och final
Friends Arena

14 mars
Minimello-audition. Träffa SVT- 
program ledare Ylva Hällen. 
Solna centrum

15 mars
Handboll: Ricoh-Hammarby
Solnahallen

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 utbildningsförvaltningen
08 734 24 24. BUF-direkt@solna.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
08 734 29 50. stadsbyggnad@solna.se

Kultur och fritidsförvaltningen
08 734 20 00
kultur-fritidsforvaltningen@solna.se

Omvårdnadsförvaltningen
08 734 25 47
omvardnadsforvaltningen@solna.se

Socialförvaltningen
08 734 20 00
socialforvaltningen@solna.se

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen
08 734 24 45. mhf@solna.se

Kompetensförvaltningen
08 734 20 00
kompetensforvaltningen@solna.se

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

Informaatiota suomeksi
solna.se/suomeksi

● Kontakta Solna stad

● På gångVinter i Solna

Klassiska vinteraktiviteter som att åka skridskor, bygga snögubbar och 
åka pulka kräver inget mer än vinterväder och vinterkläder. Det är bara 
att gå ut och leka. Ett inomhusalternativ är en dag i sim bassängen  
– Vasalunds hallen håller öppet på jullovet som vanligt. 

Återvinn din julgran!
Du har säkert redan lagt märke till 
stadens julgranar som sedan första 
advent lyser upp några platser i sta-
den. Har du en julgran hemma eller 
kanske planerar att skaffa en? Missa 
då inte att återvinna den när julen väl 
är över.

Rätt återvunna kan våra julgranar 
ge stora mängder värme och el eller 
användas som underlag på gång-

stigar och ridvägar. Lördag och söndag 
10–11 januari mellan kl 12 och 15 är det 
julgransinsamling på Solnaplan i Solna 
centrum. Alla som kommer med en gran 
får en fruktpåse i gengäld och Lions Club 
Solna finns på plats och  bjuder på kaffe.

Det kommer även att finnas 
 uppsamlingsplatser för granar på 
Björnstigen 137 i Bergshamra och på 
Tunvägen 1 i Agnesberg.  Granarna kan 

När Solna stads nya 
 kontaktcenter öppnar i 
januari får  staden ett nytt 
 telefonnummer. Lägg det 
på minnet redan nu! 
08746 10 00. 
Läs mer på solna.se.

För stadens unga har vi också säkrat 
upp med annat om vädret skulle svika. 
På stadens fritidsanläggningar finns det 
alltid något att göra, kompisar att umgås 
med och trygga vuxna. För dig som är 
10–12 år finns fritidsklubbar med öppen 
verksamhet. För tonåringar finns kvar-
tersgårdar och fritidsgårdar i alla stads-
delar, flera med utökat öppethållande på 
lovet. Äldre ungdomar är också välkomna 
till Solna Ungdomscafé i  centrala Solna 
och Frösunda Ungdomscafé, som ligger 
bakom ishallarna i Ritorp. 

Öppettider, adresser och tips på fler 
aktiviteter under julledigheten hittar du 
på solna.se/jullov.

Utflykter på isarna
En vacker vinterdag är både Råstasjön 
och Brunnsviken populära utflyktsmål, 
där såväl skridskoåkare som skidåkare 
och flanörer kan ha glädje av de stora 
öppna ytorna. Naturisarna är underbara, 
men också nyckfulla. Isens tjocklek 

varierar under säsongen, och dess egen-
skaper påverkas mycket av temperatur, 
luftfuktighet och vind. Staden har som 
ambition att ploga banor på sjöarna 
inför helgerna under perioden mellan 
nyår och sportlov, men vissa veckor är 
det inte möjligt.

Senaste nytt om planerade och 
genomförda plogningar hittar du på 
solna.se/naturisar.

Allmänhetens åkning
Det finns tre isbanor för allmänhetens 
åkning i Solna. På Ulriksdals IP används 
både utebanan och en av ishallarna i 
olika perioder. På Bergshamra IP är 
bandyplanen tillgänglig för allmänheten 
vissa tider. Familjeisbanan på Huvud-
stafältet brukar få is efter nyår och är 
upplyst till kl 22.00 veckans alla dagar. 
I Järvastaden gör man också en isbana 
på basketplanen som ligger intill Mulle 
Meckparken. Vilken vecka som allmän-
hetens åkning kommer igång på de olika 

utomhusbanorna varierar något, bland 
annat beroende på hur varmt det är i 
början av vintern. 

Uppdaterad information om 
 isbanorna hittar du på solna.se/istider.

Pulkabackar i Solna
En vinter är inte komplett utan en dag 
i pulkabacken. Solna har många bra 
pulkabackar. En av de mest använda 
ligger i Skytteholmsparken, mellan 
Skytteholmsskolan och Huvudstagatan. 
I Bergshamra finns en lång och bra 
pulkabacke bredvid vattentornet. För 
mindre vågade turer i Bergshamra fung-
erar bergshamrabacken bra. 

Hagaparken är också ett populärt 
utflyktsmål för pulkaåkare, inte minst 
för barnfamiljer. Sluttningen ner mot 
pelousen, den stora ängen nedanför 
Koppartälten, fungerar utmärkt. 

Mindre pulkabackar kan man hitta 
på många ställen runtom i Solna, ofta i 
anslutning till lekplatser och parklekar. 
Leta gärna upp era egna smultronställen! 
Var alltid uppmärksam på dolda stenar 
och rötter med mera och använd hjälm. 

också lämnas till Kvarnkullen åter-
vinningscentral.

Om din fastighetsägare själv 
ordnar insamling gäller följande: 
Julgranar räknas som grovavfall. De 
ska antingen klippas ner och lämnas 
i flerfamilj husens grovsoprum eller 
läggas hela på anvisad plats.●
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