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Hej Bo! Du är samordnare för 
utvecklingen av Bergshamra och 
Hagalund, vad innebär det? 
– I mitt uppdrag ligger att fånga upp 
och samordna de många olika insatser 
som nu görs för att utveckla Bergshamra 
och Hagalund. Utvecklingsstrategierna 
är inte ett projekt i sig, utan är mer som 
ett paraply för allt arbete som nu sker 
inom staden och hos intressenterna i 
syfte att förbättra service, stadsmiljö, 
kommunikationer och tillgången till 
bostäder och arbetsplatser i områdena.

Varför tycker du att Bergshamra och 
Hagalund behöver utvecklas? 
– Både Bergshamra och Hagalund har 
en god utvecklingspotential och skulle 
må bra av att få fler invånare. Med fler 
invånare förbättras förutsättningarna för 
både samhälls- och kommersiell service. 

Dessutom finns det ett par geografiska 
utmaningar som behöver hanteras. I 
Bergshamra handlar det om att förbättra 
stadsmiljön genom att binda samman Foto: Ingemar Edfalk

Vad händer nu i det fortsatta arbetet? 
– Nu närmast jobbar jag med att få 
igång en mer ordnad och tätare informa-
tion till boende och verksamma i Bergs-
hamra och Hagalund. Den pågående 
utvecklingen av stadsdelarna ska kännas 
igen som ett återkommande tema.

Vill du skicka med en hälsning till 
boende och aktiva i Bergshamra och 
Hagalund? 
Ja, gärna! Jag ser fram emot och hoppas 
på konstruktiva samtal om stadsdelarnas 
utveckling. Jag nås på e-post: 
bo.bergman@solna.se. ●

Efter en sommar, som äntligen kom i 
augusti, står nu hösten för dörren. Det 
är en spännande tid som vi har framför 
oss i Solna. I höst öppnar, efter många 
års arbete, Mall of Scandinavia i 
 Arenastaden. Med Mall of Scandinavia, 
Skandinaviens största köpcentrum, 
faller ytterligare en viktig pusselbit på 
plats i Arenastaden. Det nya köpcen
trumet erbjuder en fantastisk möjlighet 
för arbetssökande solnabor att hitta 
ett jobb.

I höst fortsätter också arbetet med 
den nya skolan i Järvastaden. Den nya 
skolan, som kommer att byggas, ägas 
och förvaltas av Hemsö Fastighets AB, 
kommer att drivas av en fristående 
skolaktör. Hemsö har tecknat hyres
avtal med Raoul Wallenbergskolan, 
som kommer att driva förskola och 
skola under förutsättning att skolin
spektionen ger tillstånd till verksam
heten. Den nya skolan och förskolan i 
Järvastaden ska stå klar hösten 2017.

Hösten kommer också att gå i 
infrastrukturens tecken. Förutom den 
fortsatta planeringen av utbyggnaden 
av tunnelbanan från Odenplan via 
Hagastaden till Arenastaden, som går 
in i ett skarpare läge, hoppas jag att 
det blir aktuellt med nya förhandlingar 
med staten om fortsatt utbyggnad av 
tunnelbanan. Staten har tagit initiativ 
till ”Sverigeförhandlingen” och Solna 
har visat intresse för att medverka i 
den fortsatta processen. En fortsatt 
utbyggnad av kollektivtrafiken är viktig 
för Solna, som har tagit ett stort ansvar 
för regionens utveckling. Det är dags 
att vi får någonting tillbaka.

I detta nummer av Solnanytt åter
kommer vi också till översiktsplanen. 
Förslaget, som har varit föremål för 
samråd under perioden maj–augusti, 
ska revideras och därefter ställas 
ut under hösten. Jag vill passa på 
att tacka er alla som har tagit er tid 
att komma med synpunkter på det 
framtagna förslaget til ny översiktsplan. 
Ni har alla bidragit till Solnas framtida 
utveckling.

Trevlig läsning!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

 Foto: Casper Hedberg

”Bergshamra och 
Hagalund har en god 
utvecklingspotential

 KRÖNIKA Utvecklingen av 
Bergshamra och Hagalund
– intervju med projektsamordnaren Bo Bergman 

de norra och södra delarna. I Hagalund 
behöver Hagalundsgatan utvecklas till att 
bli den huvudgata som den borde vara i 
hjärtat av stadsdelen. Hagalunds kopp-
lingar till sin omgivning för fotgängare 
och cyklister behöver också förbättras.

Vad har hänt senaste tiden vad gäller 
utvecklingen?
– I Bergshamra är det främst Signalistens 
ombyggnad av torget som hittills har 
märkts av. Dessutom har Signalisten 
hyrt ut de tidigare tomma lokalerna runt 
torget, som nu fylls med nya verksamhe-
ter. Byggnadsnämnden har också fattat 
beslut om att dra igång planeringen av 
tillkommande bebyggelse i Bergshamra. 
Det handlar dels om platsprojektet 
”Överdäckning med park och gågata,” 
dels ”Björnstigen blir småstadsgata”.

I Hagalund är planeringen för 
området redan igång. Under november 
kommer fokusgrupper att träffas för att 
arbeta vidare med förslaget till stadsde-
lens utveckling. Målet är att ha repre-
sentanter från alla bostadshus i området 
med i arbetet. Arbetet pågår också för 
att få till den provisoriska trappa för en 
genare väg mellan Hagalund och Solna 
station, som redovisades i Hagalunds-
strategin.

Foto: Lennart JohanssonBo Bergman.
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Beslut om ny miljöpolicy
Måndagen den 31 augusti antog ett enigt kommunfullmäktige 
Solnas nya miljöpolicy. Hållbar stadsutveckling, effektiv resurs
användning och god livsmiljö är de tre huvudområdena för Solna 
stads fortsatta miljöarbete. Hela stadens organisation har nu ett 
gemensamt ansvar för att mål och strategier blir verklighet.

Lördagen den 29 augusti arrangerades den årliga Hagalunds dagen. 
Utöver musik i olika former, mannekänguppvisning och prova 
 påaktiviteter var ansvariga i staden på besök för att diskutera 
Hagalundsstrategin och stadsdelens utveckling.

– Solna är en av Sveriges snabbast 
växande städer. Det är positivt att Solna 
attraherar nya solnabor och företag, 
men det ställer också krav på staden, att 
kunna möta tillväxten, samtidigt som vi 
säkrar viktiga miljövärden, säger Kristina 
Tidestav, stadsdirektör.

Solna stads nya miljöpolicy bygger 
vidare på miljöprogrammet från 2010 
men nu knyts miljöarbetet tätare ihop 
med stadens övergripande målsättningar, 
som fastställs i stadens verksamhetsplan 
och budget. Till den nya miljöpolicyn 
hör en strategi för Solna stads miljö-
arbete 2016–2019, som kommun-

styrelsen beslutade om i juni i år. 
Den nya miljöpolicyn pekar ut att 

miljöarbetet ska inriktas på tre områden; 
hållbar stadsutveckling, effektiv resurs-
användning och god livsmiljö. Syftet är 
också att koppla ihop stadens mål och 
strategier för den fysiska planeringen, 
som de formuleras i översiktsplanen med 
miljöarbetet. Ansvaret för att förverk-
liga miljöpolicyn vilar på hela staden. 
Nämnder och styrelser har fått i uppdrag 
att bryta ned de övergripande målen i 
konkreta aktiviteter och arbeta in dem i 
sina verksamhetsplaner. ●  Foto: Casper Hedberg

Staden på plats under 
Hagalundsdagen 

Solnas ungdoms mottagning  
– en av de äldsta i Sverige 

Årets Hagalundsdag gick av sta-
peln på Hagalunds torg den 29 augusti, 
ett event som varit återkommande i 
Hagalundsbornas kalendrar sedan 
starten 1986. Dagen anordnas av Ett 
levande Hagalund, en ideell förening 
med stöd av Solna stad och näringslivet. 

Under dagen uppträdde jonglörer, 
Hagalundskören sjöng och det bjöds på 
aktiviteter som Miniloppet för barn och 
unga. I sedvanlig ordning röstades även 
Årets Hagalundare fram, där årets titel 
togs hem av Agneta Burlin, verksam på 
Vårdcentralen i Hagalund. 

Hagalund i utveckling 
På agendan för årets Hagalundsdag stod 
utvecklingen av stadsdelen. Närva-
rande var Solna stads samordnare för 
Hagalundsstrategin Bo Bergman (läs 
mer på föregånde sida) tillsammans 
med planarkitekter från arkitektfirman 
White. Besökarna fick möjlighet att 
höra om hur arbetet med Hagalunds-
strategin fortlöper samt diskutera och ge 
sin bild av stadsdelens utveckling. 

Ambitionen att utveckla stadsmiljön 
så att den binds samman med övriga 
Solna var något som uppskattades. 
Den nya trappan, som planeras mellan 

Solna station och Hagalund, var något 
flertalet besökare ville veta mer om. 
Många intresserades också av planerna 
på att utveckla Hagalund till ett kultur-
stråk, där flytten av Kulturskolan till 
Fridhems skolan är en viktig del. 

Fokusgrupper med boende
Arbetet med utvecklingen av Hagalund 
fortsätter. Under november kommer 
fokusgrupper att träffas för att arbeta 
vidare med förslaget till stadsdelens 
utveckling. De boende i Hagalunds 
synpunkter är viktiga för projektet och 
ambitionen är att involvera boende i 
utvecklingen av stadsdelen. Du kan läsa 
mer om utvecklingen av Hagalund samt 
hur arbetet med fokusgrupperna fram-
skrider på solna.se/hagalund. ●

Ungdomsmottagningen i Solna är en av 
de första mottagningarna i Sverige och 
har en lång historia. Verksamheten star-
tade 1974 i gula villan i Råsunda och då 
var målgruppen främst ungdomar med 
missbruksproblem. Idag tar ungdoms-
mottagningen årligen emot cirka 3 500 
ungdomar, som söker rådgivning i sex- 

År 2014 fyllde Solna stads ungdomsmottagning 40 år. I våras flytt
ade mottagningen in i nya lokaler och i september var det dags att 
fira inflyttningen med inbjudna politiker, kollegor och medarbetare 
i Solna stad. Idag är ungdomsmottagningen en etablerad verksam
het med erfaren personal, som har bred kompetens. 

och samlevnad, provtagning, preven-
tivmedel och undersökning. Mottag-
ningen erbjuder även unga att få någon 
att prata med om psykosociala och 
psykologiska svårigheter, om kärlek och 
relationer, stress och oro. Rådgivningen 
är kostnadsfri. ●

Väldigt värdefullt att träffa 
intresserade medborgare,
säger Bo Bergman”

Årets Unga Affärsidé
Är du mellan 17–25 år 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 entreprenörs platsen Solna 
positivt. Vinnaren utses av en jury och presenteras på Solna stads frukostmöte 
för företag are den 8 december 2015. Information och tävlingsinstruktioner 
finns på solna.se/aretsunga ●



Black sheep i nya lokaler
Tio år efter starten i gamla 
Stenbackaskolans lokaler var 
det dags att ta nästa steg. 
Ungdomsverksamheten Black 
Sheep har flyttat och börjar 
känna sig som hemma i sina 
nya lokaler i Hagalund.

Skolbänkarna byttes ut mot 
välutrustade replokaler och kreativa 
loungemiljöer när en grupp ungdomar 
utformade sin egen drömungdomsgård. 
Resultatet blev ungdomsverksamheten 
Black Sheep, som i hög grad har plane-
rats och drivits av ungdomarna själva. 
Black Sheep växte och har blivit en 
naturlig mötesplats för Solnas kultur-
intresserade ungdomar. 

Nu har flyttlasset gått. De nya loka-
lerna i Hagalunds industriområde rym-
mer allt som Black Sheep tidigare varit, 
men även en utökning av uppdraget. 
Musikprägeln har kompletterats med ett 
bredare fokus på ungdomskultur – av, 
med och för unga. 

– Man känner sig delaktig, alla våra 
idéer har välkomnats, säger Rebecka 

 Foto: Casper Hedberg

Adress: Gelbgjutarvägen 7
Öppettider: måndag till torsdag 
15–22 (personal på plats 
8.30–22.30 måndag till torsdag, 
samt 8.30–17.00 på fredagar)
Kontakt: 08-746 16 60 
www.blacksheep.nu

Den 12 november slås portarna 
upp för första gången för Mall 
of Scandinavia. Det nya köp-
centret ger solnabor och besö-
kare ytterligare möjligheter till 
shopping, restaurangbesök och 
aktiviteter.

Invigningen av Mall of Scandinavia 
markerar ytterligare ett landmärke i 
utvecklingen av Arenastaden. Under 

Nu öppnar Mall of Scandinavia
2012 togs det första spadtaget, och nu 
öppnar Mall of Scandinavia snart för 
besökare. 

Stort utbud av butiker
I Mall of Scandinavia kommer cirka 
230 butiker och restauranger att öppna. 
Utbudet kommer vara brett och variera 
mellan allt från biograf till matvarubu-
tiker, gym och klädesbutiker. Ett stort 
antal restauranger, bagerier och caféer 

samlas i vad som blir ett av Stockholms-
regionens största restaurangområden. 
Utöver goda matmöjligheter kommer 
även Nordens modernaste biograf, 
utrustad med bland annat Sveriges 
första kommersiella IMAX-salong, att 
finnas i köpcentret. Ambitionen är att 
köp centret ska bli en naturlig mötes-
plats, inte bara för shopping utan även 
för umgänge och nöje.

Många butiker  
– stora jobbmöjligheter
Öppningen av Mall of Scandinavia 
kommer att generera en stor mängd 
nya arbetstillfällen i Solna. Utöver 
anställningar av medarbetare till de 
nyöppnade butikerna kommer behov 
att finnas av personal till centruman-
läggningen för exempelvis vaktbolag, 
städbolag och receptionister, något 
staden ser positivt på. 

– Med öppningen av Mall of 
Scandinavia faller ytterligare en viktig 
pusselbit på plats i heta Arenasta-
den. Arenastadens position som 
en av  Sveriges, och Nordens, mest 
spännande besöksplatser stärks och 
de jobbmöjligheter som köpcentret 
erbjuder är fantastiska för arbets-
sökande solnabor, säger näringslivschef 
Åsa Bergström.

Ett unikt läge
Arenastaden, där Mall of Scandinavia 
är beläget, har ett unikt läge. Köp-
centret är enkelt att nå i och med sitt 
goda kommunikationsläge. Närheten 
till kollektiva transport medel är god 
med anslutning till, bussar, pendeltåg, 
tunnelbana och tvärbana. I anslut-
ning till köpcentret kommer det även 
att finnas cirka 4 000 nya parkerings-
platser och enkla påfarter till både E4 
och Enköpingsvägen. ●

Illustration: Mall of Scandinavia 

Bryngelsson, som med Smilla Lind har 
besökt Black Sheep med olika band i ett 
och ett halvt år. 

Verksamheten flyttade in under mars 
månad. De nya lokalerna rymmer utö-
ver en loungedel med cafeteria även sex 
replokaler och två inspelningsstudior. 
Flytten har mottagits på ett positivt sätt. 
– Lokalerna är mycket fräschare. Vi är 
supernöjda, säger Lukas Friberg från 
bandet Ambersphere, som två gånger 
i veckan repar i lokalerna. Smilla Lind 
instämmer. – Lokalerna är bra anpas-
sade för att repa i och stämningen på 
Black Sheep är fortfarande lika bra. ●



 Illustration: Urban Minds 

 Foto: Johan Sjîlander

Telenor 
Sverige 
flyttar till 
Råsunda 
i Solna
Allt fler företag väljer att flytta till 
Solna. Det senaste är Telenor Sve-
rige, som flyttar till Råsunda vid 
Solna centrum. Samtliga företagets 
1 000 medarbetare som idag har 
sina arbetsplatser vid  Slussen kom-
mer att flytta till det nya kontoret 
vid Solna centrum. 

Byggnaden placeras i anslut-
ning till Frösundaleden med goda 
kommunikationsmöjligheter som 
tvärbana, tunnelbana och buss-
trafik precis intill Solna centrum. 
Sedan tidigare är det klart att även 
TeliaSonera flyttar in i Arena staden 
2016. 

– Det är en mycket positiv 
utveckling att två ledande kom-
munikationsföretag väljer Solna 
för sina medarbetare och kunder 
säger Åsa Bergström, näringslivs-
chef.

Telenor Sveriges inflyttning 
beräknas ske under det andra 
halvåret 2018. ●

I Hagastaden växer Stockholm och 
Solna ihop och i höst fortsätter plane-
ringen av arbetet på solnasidan. Inrikt-
ningen är att skapa förutsättningar för   
3 000 nya bostäder på det nuvarande 
Karolinska sjukhusområdet. Mellan 
befintliga hus i nuvarande Karolinska 
sjukhusområdet byggs nya, med bostäder 
och arbetsplatser. Överdäckningar gör att 
gatunätet i Vasastan kan sträckas ut och 
flätas in i den nya stadsdelen. Det blir 

samtidigt en grön stadsdel med gamla 
sjukhusparken och Haga parken som 
blir mer tillgänglig, istället för att vara 
avskuren av en motorled.

Till och med den 20 november 
pågår samråd om programförslaget 
för norra Hagastaden. Den 3 och 4 
november arrangeras samrådsmöten, 
om Solna- respektive Stockholmssidan 
av Hagastaden. Mer information finns 
på solna.se ●

Miljösmart fjärrkyla 
byggs ut i Solna
Omkring 90 procent av alla 
fastig heter i Solna och Sundby
berg får sin värme och sitt 
varmvatten från Norrenergis 
miljö märkta fjärrvärme. Nu 
växer även användningen av 
fjärrkyla. Kontor, köpcentrum 
och sjukhus behöver fjärrkyla 
för att få ett bra inomhusklimat.

All värme och kyla som Norrenergi 
producerar är märkt med Naturskydds-
föreningens Bra Miljöval. För att kunna 
förse solnaborna och arbetsplatserna 
med värme och kyla, finns en infra-
struktur med isolerade rör under våra 
gator i staden. Där leds såväl varmt som 
kallt vatten till fastigheterna. Sedan går 

vattnet tillbaka och blir till ny värme 
och kyla.

Nu utökas ledningsnätet  
för fjärrkyla
Efterfrågan på fjärrkyla ökar för varje 
år och för att möta detta behov behöver 
Norrenergi bygga ut och öka kapacite-
ten. Nu startar därför arbetet med att 
bygga en helt ny ledning för fjärrkyla. 
Ledningen ska gå från Sundbybergsver-
ket vid Golfängarna till Hagalund och 
innebär att vissa gator behöver grävas i 
för att kunna lägga ner rör för fjärrkylan.

Hela arbetet beräknas pågå från 
oktober 2015 till och med september 
2016. Arbetet sker i etapper där varje 
etapp tar cirka tre månader. Under 

denna tid enkelriktas vissa gator medan 
andra får ljusreglering. 

Hur går det till att bygga 
ledningen?
Först grävs en ledningsbädd, som är 
cirka tre meter bred där dubbla rörled-
ningar ska rymmas. Isolerade stålrör 
läggs sedan i ledningsbädden på 60 cm 
djup och skarvas ihop genom svetsning. 
För att förhindra marksättningar packas 
grusmaterial noga runt rören. Marken 
fylls igen och ofta görs en provisorisk 
återställning med asfaltsgrus så att mar-
ken får tid att sätta sig. Asfaltering sker 
efter hand när respektive etapp är klar 
och när utetemperaturen tillåter.

Varför byggs det just här?
Produktionen av fjärrkyla i Sundby-
bergsverket behöver förstärkas. Genom 
att bygga en kylledning till Hagalund 
kan Solnas och Sundbybergs produk-
tionsanläggningar kopplas ihop.

Vad är fördelarna med  
fjärrkyla?
Fjärrkyla är effektiv och miljösmart då 
det går åt mindre energi att skapa kyla 
centralt än med lokala kylmaskiner. 
Den bidrar också till att minska mäng-
den klimatpåverkande köldmedier.

Håll dig uppdaterad om 
arbetet 
Under hela projektet kommer du att 
kunna hålla dig uppdaterad om aktuell 
tidsplan och detaljerad information på 
www.norrenergi.se ●

Tyck till om norra Hagastaden

Ljusfest i höstmörkret
Ljusfesten runt Brunns viken har blivit en årlig 
och efterlängtad ljuspunkt i kalendern. I en mörk 
årstid förmedlar Ljusfesten glädje och värme och 
upp märk sammar oss på de rika natur- och kultur-
miljöerna runt Brunnsvikens vatten.

Söndagen den 1 november lyser Brunnsvikens stränder åter 
upp av fladdrande facklor, mysiga marschaller och sprakande 
brasor. Fackeltåg avgår från olika ställen runt Brunnsviken, 
hundratals körsångare deltar och besökarna inbjuds att själva 
bidra till stämningen med både sång och facklor. 

Den speciella stämningen har de senaste åren lockat allt fler 
till evenemanget, som även i år bjuder på olika typer av under-
hållning, bland annat i Hagaparken. Sång- och Tintomaraspel, 
teateruppsättningar, sagoberättande, musikanter och ljuskonst 
brukar höra till Ljusfestens utbud, och arrangerande föreningen 
Haga-Brunnsvikens vänner utlovar ett liknande program även 
i år. 

Ljusfesten pågår mellan klockan 16–19 och kan avnjutas 
både på stränderna och från vattnet, då Brunnsviken trafikeras 
av båtar denna kväll. Caféer och restauranger håller också öppet. 

Mer information kommer att finnas på solna.se när 
Ljusfesten närmar sig. ●

Ledningen dras längs Sjövägen, Östervägen, Hagalundsgatan 
och delar av Hagavägen, se röd linje.

I bildens nederkant syns hur den nya stadsfronten möter Solna kyrkogård.

Kartbild: Norrenergi



Så tycker solnaborna 
att framtidens Solna ska byggas

En meningsfull fritid för ensamkommande barn och unga
Flera företag och idrottsföreningar i 
Solna kommun är engagerade och bidrar 
till att ensamkommande barn ska få 
en meningsfull skol- och fritid. Under 
våren fick exempelvis ensamkommande 
barn tillsammans med elever från Solna 
gymnasium vara matchvärdar på Sveriges 
EM-kvalmatcher på Friends Arena och 
vara publik under damernas landskamp 
på Tele 2 Arena. 

Jan Lindh, aktivitetssamordnare för 
ensamkommande flyktingbarn i Solna, 
menar att fritid är detsamma som skol-
tid. Enligt honom består en meningsfull 
fritid inte bara av schemalagda aktivite-
ter, utan av att barn och ungdomar också 
får viktiga intryck och knyter kontakter 
även när de gör ”ingenting”. 

I början av hösten tar skolorna i Solna emot omkring 130 ny 
anlända elever, varav 42 av dem är ensamkommande barn och 
ungdomar. För en bättre integrering i samhället samarbetar Solna 
stad med företag och idrottsklubbar, där en viktig del i arbetet är 
att kunna erbjuda ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.

Foto: Lars Nielsen 

Företagen rankar Solna främst – igen
För åttonde året i rad har Svenskt 
Näringsliv rankat Solna som Sveriges 
företagsvänligaste kommun.

Rankingen bygger på företagens 
egna bedömningar av företagsklimatet 
i landets kommuner, tillsammans med 
statistiska faktorer som andelen syssel-
satta, företagare och nyföretagsamma 
människor.

Solna har framför allt förbättrat sig 
inom områdena vägnät, tåg och flyg, 
konkurrens med företag och tillgång  
till kompetens jämfört med föregående 
år. Solna toppar rankingen framför Sol-
lentuna, Vellinge och Danderyd. Totalt 
har 121 företagare i Solna besvarat 
Svenskt Näringslivs enkät. ●

Solna i topp i antal studentbostäder
Solna är en riktig studentbostadsstad. 
Det visar SSCO:s bostadsrapport 2015, 
som presenterades i början av september.

Totalt har Solna 2 600 student-
bostäder, vilket utgör cirka 20 procent 
av Stockholms läns totala antal stu-
dentbostäder. Solna har överlägset flest 
studentbostäder per capita. Under de 
kommande åren har Solna planer för 
ytterligare 580 nya studentbostäder.

Solna deltar också i Sthlm6000+, som 
är ett stadsutvecklingsprojekt med 
syftet att öka Stockholms attraktivitet 
som studentstad. Projektet ska skapa 
förutsättningar för att minst 6 000 nya 
studentbostäder byggs i Stockholms-
regionen till och med år 2017. Projektet 
ska även korta kötiden för en student-
bostad och utveckla ny kunskap om 
framtidens studentboende. ●

Foto: Casper Hedberg 

Arbete pågår med stadens nya översiktsplan. I den bestäms 
huvuddragen för mark och vattenanvändningen i Solna fram till 
2030. Hundratals intresserade solnabor och verksamma har varit 
med och lämnat synpunkter på förslaget till ny plan.

Mellan den 1 maj till den 31 augusti 
har det varit möjligt att lämna sina 
synpunkter på det förslag till ny över-
siktsplan som har tagits fram av staden. 
Målet är att bygga sammanhållna, 
levande och trygga stadsmiljöer som 
förenar innerstadens promenadstad 
med närheten till natur. 

Förutom brev och mejl har solna-
borna framför allt uppskattat möjlig-
heten att tycka till med hjälp av den 
webbkarta som staden har tagit fram för 
att presentera förslaget till ny översikts-
plan. Mängder av kommentarer har 
kommit in den vägen. Dessutom har 
fem samråd genomförts i Bergshamra, 
Solna centrum och Huvudsta. 
 
Så tycker solnaborna 
Flera tycker det är bra att Solna förtätas 
då man anser att det ökar tryggheten i 
staden och gör den mer attraktiv att vis-

tas i. Många solnabor ger förslag på var 
man tycker att nya bostäder bör byggas. 

Andra solnabor har framfört syn-
punkter på att man önskar att det inte 
ska byggas mer i staden. Även om stora 
delar av Solnas yta även fortsatt kommer 
att bestå av grönområden och vatten vill 
många att grönytor som ligger intill sin 
bostad ska finnas kvar. 

Ta del av synpunkterna
På solna.se/oversiktsplan hittar du all 
information om det pågående arbetet 
med översiktsplan 2030. Där kan du 
också ta del av alla de synpunkter som 
har kommit in i den webbkarta som 
presenterar förslaget till ny översiktsplan 
per stadsdel. 

Vad händer nu? 
En så kallad samrådsredogörelse tas nu 
fram och utifrån synpunkterna, som 

kommit in från solnabor och berörda 
instanser, justeras förslaget till ny över-
siktsplan. Därefter ställs det omarbetade 

förslaget till plan ut på nytt. Målet är 
att den nya översiktsplanen kan antas av 
kommunfullmäktige i januari 2016. ●

– När nyanlända elever umgås med 
svenska elever och vuxna i skolan och 
på fritiden får de möjlighet att knyta 
kontakter och lära sig svenska, säger 
Jan Lindh.

Solnas utbud av öppna fritidsverksam-
heter som erbjuder trygga miljöer är 
ofta en viktig pusselbit i de nyanländas 
liv och underlättar introduktionen i det 
svenska samhället. Under hösten är fler 
aktiviteter inplanerade. Eleverna ska 
bland annat få åka på läger i Stockholms 
skärgård, lära sig att simma och testa på 
olika sporter och andra aktiviteter. ●

Fritid är detsamma 
som skoltid”



Stadshusgången 2, Solna Centrum
Måndag, tisdag, torsdag 
kl. 8.00–17.00
Onsdag kl. 8.00–18.00
Fredag kl. 8.00–15.00
Kontaktcenter: 08746 10 00
solna.se/kontaktcenter
Informaatiota suomeksi
solna.se/suomeksi

● Kontakta Solna stad

13 oktober
Gördetsjälvverkstad,  
Kvarteret Odin, Hagalund

17 oktober
Athletic FC UnitedBrommapojkarna, 
Skytteholms IP

22 oktober
Möt Somalias bandylag,  
Solna stadshus

23 oktober
Ricoh HKHammarby IF HK,  
Solnahallen

24 oktober
FNdagen, Biblioteket  
Solna C

25 oktober
Konsert: Solna Brass,  
Råsunda kyrka

26 oktober
AIKIFK Göteborg (H),  
Friends Arena

26–30 oktober
Höstlovsprogram, solna.se

30 oktober
Comic Con Gamex 2015,  
Friends Arena

30 oktober
Abrahamdagen,  
Solnahallen

31 okt–1 nov
Stockholm Paragames,  
Solnahallen

1 november
Athletic FC UnitedSyrianska FC, 
Skytteholms IP

1 november
Ljusfesten,  
Brunnsviken,  
Hagaparken

7 november
Monster Jam,  
Friends Arena

16 november
AIK InnebandyStorvreta,  
Solnahallen

26–29 november
Sweden International Horse Show, 
Friends Arena

3 december
Ricoh HKIFK Kristianstad,  
Solnahallen

5 december
Julkalabalik med Solna kulturskola, 
Solna Gymnasium, aulan

6 december
Finlands självständighetsdag,  
Biblioteket Solna C

13 december  
Solna kulturskolas luciatåg,  
Solna centrum

Hela kalendariet hittar du på solna.se

● På gång

Boffice ny mötesplats för enmansföretagare i Solna
Trenden att ”ha kontor” på caféer ”Coffice” eller samla sig i grupp hemma hos 
någon ”Hoffice” har blivit en populär lösning för många entreprenörer. Gemen-
samt för dessa företagare är behovet av en mötesplats för att nätverka, träffa lika-
sinnade och samverka med andra företagare. Solna stad lanserar därför konceptet 
”Boffice” på biblioteket i Solna  Centrum. 

Boffice ska erbjuda en flexibel plats för arbete, kunskap och nät verkande och 
har öppet på måndagar klockan 10–16 i bibliotekets lokal på plan 2. Här får 
företagare tillgång till fri wifi, relevant litteratur och möjlighet till rådgivning 
och affärsutveckling. Ta med dig din arbets dator och kom till Boffice! ●

Hemsö Fastighets AB kommer att bygga, äga och förvalta den 
nya skolan i Järvastaden i Solna. Det stod klart efter att kommun
styrelsen i augusti fattat beslut om tomträttsavtal och andra avtal, 
som innebär att projektet kan genomföras. Nu har också Hemsö 
Fastigheter tecknat hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan, som 
har för avsikt att driva den nya skolan, under förutsättning att 
Skolinspektionen ger tillstånd till verksamheten. 

Solna stad samarbetar med Hemsö 
om den nya skolan i Järvastaden

Hemsö Fastighets AB har som 
affärsidé att utveckla, äga och förvalta 
samhällsfastigheter såsom fastigheter 
för utbildning, äldreboende, vård och 
rättsväsende. Hemsö Fastighets AB ägs 
av Tredje AP-fonden till 85 procent och 
av AB Sagax till 15 procent.

– Solna stads utveckling av Järva-
staden är framgångsrik och Hemsö ser 
fram mot att få bidra med ytterligare 
kunskap om bra fastigheter för skola och 
förskola, säger Hemsö VD Per Berggren.

Hemsös hyresavtal innebär att Raoul 
Wallenbergskolan kommer att driva 
förskola och skola med plats för minst 
500 elever från förskoleklass till årskurs 
6 under förutsättning att Skolinspek-

tionen ger tillstånd till verksamheten. 
Skolan och förskolan ska vara klar till 
höstterminen 2017. Skolan är möjlig att 
bygga ut på tomten om det skulle visa 
sig finnas behov av det. 

– Vi har tillsammans med Hemsö 
Fastigheter utvecklat ett nytt och 
spännande skolkoncept under devisen 
”Skolan mitt i byn” och därmed är vår 
ambition att skolan ska bli en naturlig 
mötesplats i Järvastaden, säger Maria 
Ljungkvist, VD för Raoul Wallenberg-
skolan. 

Raoul Wallenbergskolan är ett stabilt 
och långsiktigt friskoleföretag med 
god ekonomi, som ägs av International 
Swedish School AB. Idag driver Raoul 

Wallenbergskolan förskolor och/eller 
skolor i Skövde, Bromma,  Mariehäll, 
Uppsala och Skokloster. Raoul Wallen-
bergskolan kommer att vända sig till 
barn och ungdomar i Järvastaden, som 
kommer att ha företräde till skolan. 

Raoul Wallenbergskolan har en allmän 
inriktning på utbildningen (ingen 
specialinriktning) och lägger stort fokus 
på att integrera fritidsaktiviteter med 
undervisningen. 
Nästa steg är att Raoul Wallenberg-
skolan ska söka tillstånd hos Skol-
inspektionen för att få bedriva 
skolverksamhet i Järvastaden. Innan 
Skolinspektionen fattar beslut i frågan 
kommer Solna stad genom barn- och 
utbildningsnämnden att yttra sig i 
frågan. ●

” Vår ambition är att 
skolan ska bli en 
naturlig mötesplats 
i Järvastaden
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