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vardag: Instagram: solna_stad Facebook: cityofsolna Twitter: @solna.se LinkedIn: Solna stad
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 KRÖNIKA

Det här året har börjat med en riv-
start. Efter månader av förhandling har 
vi lyckats hitta en överenskommelse 
med Stockholms läns landsting om 
att bygga en ny tunnelbanestation på 
gula linjen i Hagalund. Den nya statio-
nen kommer att ha två uppgångar; en 
i Hagalunds arbetsplatsområde och 
en vid Solnavägen. Förutom fler bo-
städer och arbetsplatser skapar den 
nya stationen möjligheter att utveckla 
Solnavägen till en levande stadsgata 
in till Stockholm. Utbyggnaden av 
tunnelbanan och den nya stationen 
startar nästa år och trafikstart är be-
räknad till 2024.

Stadens preliminära bokslut 
visar på en fortsatt stark och stabil 
ekonomi, med god måluppfyllelse i 
verksamheterna. Solnas skolor jobbar 
aktivt med att ytterligare höja skolre-
sultaten och att skapa möjligheter för 
alla elever att nå sin fulla potential. En 
ny rapport placerar solnaelevernas 
resultat bland de högsta meritvärdena 
i landet och det kan du läsa mer om i 
detta nummer av Solnanytt.

Solna fortsätter att växa och 
utvecklas. Vi är nu 78 129 solnabor 
och det är glädjande att fler vill flytta 
hit. Vi möjliggör det genom att planera 
för 800 nya bostäder per år och under 
förra året färdigställdes 826 lägenhe-
ter. Solna är en av de kommuner som 
bygger mest bostäder i landet. I det 
här numret av Solnanytt kan du läsa 
mer om det kommunala bostads- 
bolaget Signalisten, som bygger fler 
nya hyresrätter än på länge. Under  
våren har den nya ishallen på Ulriks-
dals IP också börjat ta form. Taksto-
larna är redan på plats och den nya 
ishallen beräknas stå klar i november 
2017.

I det här numret av Solnanytt kan 
du läsa mer om stadens samverkan 
med polisen för att göra Solna trygga-
re, om arbetet med att göra området 
kring Råstasjön till naturreservat och 
om årets största fotbollsfest – finalen 
i UEFA Europa Leage. Nästa nummer 
av Solnanytt kommer till sommaren i 
ny fin grafisk form – håll utkik!

Glad påsk!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Arenastaden skapar tillväxt
På kort tid har Arenastaden 
utvecklats till ett centrum för 
evenemang, shopping och 
arbetsplatser. Att både Friends 
Arena och Mall of Scandinavia 
fungerar som turistmagneter för 
Solna kan väl de flesta skriva 
under på. Men går det att se vilka 
ekonomiska värden som  
Arenastaden ger tillbaka till 
samhället?

IUC Sverige* som genomför bland 
annat tillväxtanalyser, har tagit fram en 
rapport om vilken påverkan Arenastaden 
- med etableringen av Friends Arena - har 
på ekonomin och arbetstillfällen fram till 
år 2020. Enligt rapporten genererade 

enbart byggnationen av Arenastaden 7,3 
miljarder kronor i intäkter till samhällse-
konomin. I denna siffra räknas Friends 
Arena, Mall of Scandinavia, Quality 
Hotel Friends, kontor, bostäder och 
infrastruktur in.

– Arenastaden har på kort tid 
utvecklats till ett centrum för evenemang, 
arbetsplatser och olika typer av upplevel-
ser. Det symboliserar Solnas vision om att 
skapa levande stadsdelar där en mångfald 
av både upplevelser och arbetsplatser kan 
utvecklas inom samma område, säger Åsa 
Bergström näringslivschef. 

En stor del av intäkterna, cirka 64 
procent, tillfaller staten. För Solnas del 
är tillgången till en varierad och väl 

utvecklad arbetsmarknad positivt. 
Arenastaden är en tillväxtkraftig stadsdel 
som lockar såväl solnabor som besökare 
och företag och investerare. Dessutom 
genereras skatteintäkter som kan 
användas till den gemensamma välfärden 
i Solna. De arbetstillfällen som skapats 
genom investeringarna, inräknat 
kontorsanställda uppgår till cirka 46 000 
helårsarbeten i och i anslutning till 
Arenastaden.

* IUC, Industriella Utvecklings- 
centra, är ett tillväxtanalysnätverk som 
genomför tillväxtanalyser.

Foto: Casper Hedberg

Vi har jobbat målmed-
vetet med att få fram 
nybyggnadsprojekt och 
nu börjar det ge resultat. 
I år kommer vi att börja 
bygga ett trygghets- 
boende i Huvudsta med 
75 lägenheter. Sedan 
har vi projekt på gång 
så vi bör kunna ha 
byggstart i ett nytt  
projekt vartannat år. Då 
gör vi nytta, säger Per 
Anders Hedkvist, VD för 
Signalisten.

”

Många nya hyresrätter
Antalet hyresrätter i Solna ökar. Solnas bostadsstiftelse Signalisten har 
flera byggprojekt på gång, projekt som när de står klara leder till omkring 
500 nya hyresrätter. Både bostäder som går direkt till den ordinarie 
bostadskön och bostäder som specifikt riktar sig till seniorer. 

Fler unga får hyresrätter. Under 
2016 gick var tredje lägenhet till en ung 
solnabo, vilket kan jämföras med 2015 
då en fjärdedel av bostäderna gick till 
unga bostadsökande. Anledningen till 
förbättringen är att många lägenheter 
hyrs ut med tidsbegränsade kontrakt till 
ungdomar i områden där upprustning 
planeras. Att Signalisten 2010 föränd-
rade sitt förmedlingssystemet så att unga 
Solnabor, 18-27 år, får förtur till mindre 
lägenheter bidrar också.

 Men det är inte bara stadens unga 
som har fått det lättare att hitta en 
bostad. Ny statistik visar att det är 
mindre än halva kötiden för seniorer 
som vill ha en 65+ lägenheter jämfört 
med den ordinarie bostadskön. Fem år 
kontra elva. Och kötiden kan komma att 
kortas än mer på sikt då nya trygghets-
boenden är på gång. Både i Huvudsta 
och Bergshamra planeras det för nya 
trygghetsboenden. Byggstart för 
trygghetsboendet  i Huvudsta är efter 
sommaren.

Nya hyresrätter är också på gång i  
Bagartorp och Råsunda. I Bagartorps 

centrum planeras det för 140 hyresrätter i 
ett nybyggt 20 våningshus mitt i Bagar-
torpscentrum. Även Råsunda får nya 
hyresrätter när kvarteret Bollen mellan 
gamla Råsundastadion och Råsunda- 
skolan förtätas med cirka 200 bostäder. 
Bostäderna i Bagartorp och Råsunda 
planeras för byggstart 2018-19.

Kort om Signalisten 

Signalisten har i Solna ca 4 000 
hyresrätter, 500 lokaler och 2 500
parkeringsplatser.

I bostadsbeståndet ingår såväl 
vanliga hyresrätter som sociala
lägenheter och seniorbostäder.

Signalisten förmedlar bostäder 
till hyresgäster som redan bor 
hos bolaget via en internkö på 
hemsidan. Förmedling till 
sökande som inte bor hos 
Signalisten sker via Bostads- 
förmedlingen i Stockholm AB, 
www.bostad.stockholm.se

Förmedling till seniorbostäder 
ske också via hemsidan, 
genom en separat kö som 
vänder sig till Solnabor som är 
65 år eller äldre.

Illustration: Petra Emtestam



Solna arbetar även med att ta fram en 
plan för hur de kommunala skolorna ska 
arbeta med de särskilt begåvade eleverna. 
Som inspiration tittar man på Alfaskolan 
(Pysslingen förskolor och skolor AB) 
som framgångsrikt har arbetat med dessa 
frågor.

Hagalunds arbetsplatsområde
 – gula linjens nya station

Nu har det fattats beslut om en ny station längs den gula tunnel- 
banelinjen, som snart börjar byggas i Solna. Den nya stationen  
kommer att ha två uppgångar, en i Hagalunds arbetsplatsområde och 
en längs med Solnavägen. Solna stad och Stockholms läns landsting 
har gemensamt skrivit ett avtal om finansieringen av den nya stationen.

Den nya stationen ska ligga mellan de 
redan planerade stationerna Arenastaden 
och Hagastaden. En av den nya statio-
nens uppgångar kommer att placeras i 
Hagalunds arbetsplatsområde och en 
längs Solnavägen, vilket möjliggör för 
tusentals nya bostäder i området. 
Utbyggnaden av den nya tunnelbane- 
stationen bedöms kunna starta 2018 och 
tanken är att t-banetågen ska börja rulla 
2024, vilket är samma år som för de 
övriga delarna av gula linjen.

Gula linjen
Gula linjen kommer gå från Arenastaden 
till Odenplan där den knyts ihop med 
grön linje och fortsätter söderut utan 
tågbyte. Omvänt kan söderortsborna åka 
direkt till Hagastaden och Arenastaden 
med gula linjen. Hela den nya sträckan 
kommer att gå under jord och uppskatt-

ningsvis kommer 4 300 resenärer att 
stiga av varje timme under rusningstrafik 
vid Hagastaden år 2030. De viktigaste 
skälen till att bygga en ny tunnelbane-
linje från Odenplan till Arenastaden är 
att förbättra kollektivtrafiken till två av 
Stockholms snabbast växande stadsdelar: 
Hagastaden och Arenastaden.

förutsättningar att ge eleven stöd, 
utmaningar och möjligheter att utveck-
las utifrån sin kunskapsnivå. Utöver 
lärarens insatser ger tillgången till 
digitala verktyg, som stödjer undervis-
ningen och elevens lärande, goda 
förutsättningar för att fler elever ska nå 
kunskapskraven.

– Under 2017 är ett av våra fokus- 
områden att alla elever ska få godkänt i 
alla ämnen, säger Anne Rönnberg, 
förvaltningschef på barn- och utbilnings-
förvaltningen. 

Rapporten Öppna jämförelser 
från Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), beskriver kvaliteten på Sveriges 
grundskolor utifrån bland annat betyg 
och likvärdighet. Rapporten visar att 
meritvärdet för elever i Solnas kommu-
nala skolor ligger på plats 15 av 290 
kommuner i landet, då hänsyn tas till 
elevernas förutsättningar. Likvärdigheten 
handlar om att det inte ska spela någon 
roll var eleven bor, vilken familjebak-
grunden är eller i vilken skola eleven går. 
SKL:s rapport visar att i Solna är 
likvärdigheten mellan elever med olika 
bakgrund bättre än i de flesta andra 
kommuner.

Solna stad och de fristående skolorna i 
Solna arbetar på flera olika sätt för att 
förbättra elevernas resultat. Tack vare 
kontinuerlig bedömning kan de elever 
som är på väg att inte nå kunskaps-   
kraven snabbt fångas upp. Det ger goda 

Solnaelevernas meritvärden 
bland de högsta i landet
Solnas skolor jobbar aktivt med att ytterligare höja skolresultaten och 
att skapa möjligheter för alla elever att nå sin fulla potential. En ny 
rapport placerar Solnaelevernas resultat bland de högsta meritvärdena 
i landet.

Foto: Astrakan

Foto: Scandinav 

Snabbfakta om Gula linjen:
Nya stationer: Hagastaden, Hagalund och Arenastaden
Planerad byggstart: hösten 2018
Byggtid: Cirka sex år
Spårlängd: 4,1 kilometer
Cirka 5 minuter restid mellan Arenastaden och Odenplan
Alla spårtunnlar byggs i berg och station Arenastaden byggs 30 meter 
under markytan
800 000 kubikmeter fast berg kommer att sprängas ut

Den nya stationen ger 
stora möjligheter för 
Solna att bygga fler 
bostäder och skapar 
ännu fler alternativ 
till resande för solna-
borna, säger  
Kristina Tidestav, 
stadsdirektör.

”

Plan för arbete med särskilt 
begåvade elever 

Så arbetar skolorna i Solna för  
att förbättra skolresultaten



Solnas tredje 
naturreservat 
på gång
Snart bildas ett nytt naturreservat 
vid Råstasjön. Området som är ett 
uppskattat natur- och rekreations-
område blir Solnas tredje naturre-
servat och gör det möjligt att vårda 
och bevara de värdefulla naturmiljö-
erna kring sjön.

Rörsångare, snatterand, skogsviol 
och mustaschfladdermus är bara några 
exempel på arter som lever i och kring 
Råstasjön. Naturvärdesinventeringar som 
staden har gjort visar att delar av området 
har höga naturvärden och sjön har länge 
varit ett viktigt rekreationsområde för 
solnaborna. Sjön är också en av de mest 
värdefulla fågelsjöarna i länet med flera 
häckande sjöfågelarter och en skratt-
måskoloni. Därför bildas snart ett helt 
nytt naturreservat vid Råstasjön.  
Reservatet blir Solnas tredje i ordningen 
efter Igelbäcken och Ulriksdal.

Delar av området kring Råstasjön har 
tidigare naturinventerats och under 2016 Foto: Solna stad

Ny satsning för att öka inflytandet 
inom socialtjänsten i Solna

Ökad trygghet inom demensvården
Under hösten 2016 och våren 
2017 har alla äldreboenden med 
demensinriktning i Solna Silviacerti-
fierats. Polhemsgården är sist ut den 
21 april och därefter är certifieringen 
av äldreboendena i staden klar. 

Stadens stora utbildningssatsning 
inom demensvård inleddes 2016 på 
samtliga äldreboenden i Solna med 
demensinriktning. Satsningen 
innebär att Solna, tillsammans med 
Tyresö kommun, blir de enda 

Solna stad arbetar med att stärka 
egenmakten hos personer med psykisk 
funktionsnedsättning och/eller beroende-
problematik. Ett arbetssätt som imple-
menterades i höstas är studiecirklar, där 
personer med samma typ av problematik 
kan träffas och utbyta erfarenheter för att 
på så sätt öka förståelsen för sin egen 
situation och hur de kan påverka den. 

Studiecirklarna är en satsning som 
Solna stad gör i samarbete med Nationell 

Foto: Yanan Lee

Foto: Sofia Byström

Samordning för Psykisk Hälsa och 
Studieförbundet Vuxenskolan.
På sikt är målsättningen att starta upp 
ett inflytanderåd, där representanter 
från stadens boenden, sysselsättnings-
verksamheter, anhörigföreningar och 
intresseorganisationer deltar. Syftet 
med inflytanderådet är att utveckla 
och förbättra socialtjänstens insatser. 
Läs mer på solna.se/brukarinflytande

gjordes kompletteringar för att omfatta 
hela området. Kommunstyrelsen beslu-
tade i december att fastställa inriktningen 
för naturreservatet och om allt går enligt 
plan sker samråd om naturreservatet, och 
ett formellt beslut tas under 2017.

Råstasjön, som ligger intill den 
framväxande Arenastaden, är ett 
välbesökt område med en strandprome-
nad som även är del av ”Hälsans stig”. 
Utmed promenadvägen finns bänkar, 
bord och större grönytor.

Rörsångare, snatterand, skogsviol 
och mustaschfladdermus är bara 
några exempel på arter som lever i 
och kring Råstasjön

Vad är ett naturreservat?
Ett naturreservat är ett naturområde 
som skyddas med hjälp av lagstiftning.
Syftet är att bevara arter och 
livsmiljöer och/eller friluftsliv.
Ett naturreservat är det mest säkra 
sättet för att bevara större natur- 
områden som anses vara betydelse-
full för människan, växt- och 
djurvärlden eller är av geologiskt 
intresse.

helcertifierade kommunerna i landet. 
Syftet med utbildningssatsningen är 

att öka kunskapen och kompetensen 
inom omvårdnad och bemötande av 
personer med demenssjukdom. Stiftelsen 
Silviahemmet, som startades på initiativ 
av Drottning Silvia, har stått för utbild-
ningen där närmare 400 anställda 
deltagit. Den riktar sig till hela personal-
styrkan på äldreboendena – från vaktmäs-
tare till verksamhetschef. Efter avklarad 
utbildning certifieras boendena.



upplevelser av tryggheten i staden. 
Under året som gick överlämnade 

stadens sitt ägande i Friends Arena till 
Fabege. Staden fattade också beslut om 
en ny central högstadieskola, en simhall, 
ett antal nya förskoleavdelningar, fler 
servicelägenheter och två trygghets- 
boenden. I övrigt gick startskottet för 
byggandet av en ny skola i Järvastaden 
och en ishall på Ulriksdals IP samt för 
ombyggnaden av Råsundagården och 
Parkskolan. 

Solna byggde även vidare på en 
tradition av ordning och reda i ekono-
min med goda ekonomiska resultat. 
2016 års resultat enligt balanskravet 
uppgår till 249 miljoner kronor.

– De goda resultaten i verksamheterna 
kombinerat med en fortsatt god ekonomi 
skapar en stabil grund för staden att stå 
på i en orolig omvärld, säger Christer 
Lindberg, ekonomichef i Solna.  
Kommunfullmäktige väntas ta beslut om 
stadens årsredovisning den 24 april. 

Solna i topp 10 – håll Sverige rent
Renhållning är en av de enskilt 
viktigaste åtgärderna i stadsmiljön för att 
öka solnabornas trygghet och under 
2016 anslöt sig staden till stiftelsen Håll 
Sverige Rent. Den rankar varje år 
kommunerna utifrån arbetet mot 
nedskräpning. Solna klättrade under år 
2016 från plats 76 till topp 10. Rank-
ningen baseras bland annat på antalet 
skräpplockare, enkätfrågor om kommu-
nernas förebyggande arbete mot 
nedskräpning och antalet förskolor som 
arbetar med hållbar utveckling. Tillsam-

mans bidrog 5 100 solnabor till en 
renare, snyggare och tryggare stad förra 
året. Stort tack till alla engagerade 
skräpplockare!

Stadens förskolor och skolor har även 
tidigare år varit anmälda till de årliga 
skräpplockardagarna, som arrangeras av 
Håll Sverige Rent. Målet är att påverka 
attityder till nedskräpning så att alla 
bidrar till en renare stad.

Foto: Sofia Byström

Sthlm6000+ är ett samverkanspro-
jekt med målet att bygga minst 6 000 
studentlägenheter i Stockholms-
regionen mellan 2013 och 2017. Om 
målet uppnås innebär det en femtio- 
procentig ökning av antalet student-
bostäder i regionen. I skrivande stund 
har drygt 3 300 studentbostäder 
påbörjats och nästan 2 200 student-
bostäder är inflyttningsklara. För att 
uppmärksamma det ökade student-
bostadsbyggandet, och som slutspurt 
på projektet, arrangerar Sthlm6000+ 
nu Studentbostadsåret 2017 med en 
rad evenemang och aktiviteter 
kopplade till ämnet. 

600 nya studentlägenheter
Solna, som har varit engagerad i 
projektet sedan det startade 2013, 
bidrar med 600 studentbostäder. I 
Huvudsta byggs 248 studentbostäder 
med beräknad inflyttning under året 

och i nära anslutning till Karlbergs 
slott, bygger Försvarsmakten ett nytt 
elevhem för kadetterna på Militär-
högskolan. Vid Karolinska Institutet i 
Hagastaden byggs runt 200 student- 
och forskarbostäder som ska vara 
klara för inflyttning under 2019.

I samverkansprojektet 
Sthlm6000+ ingår kommuner, 
byggbolag, bostadsbolag, näringslivs-
representanter, myndigheter, läro- 
säten och studenter.

Fler studenter kan snart 
bo i Solna

Foto: Johnér

Goda resultat i Solna under 2016
Solna stad lämnar ett framgångsrikt år bakom sig. Staden växte med 
fler nya bostäder, arbetsplatser och ny infrastruktur, vilket behövs för 
att möta efterfrågan på att bo och arbeta i Solna. Samtidigt uppvisar 
staden goda resultat i verksamheterna och ekonomin är fortsatt god.

Under 2016 ökade antalet solnabor 
med 1 942 personer till 78 129, vilket 
motsvarar en ökning med 2,6 procent. 
Många företag bestämde sig också för att 
flytta till Solna och antalet arbetsplatser 
ökade med cirka 2 712 till 80 567arbets-
platser.

– Det är mycket glädjande att vi 
fortsätter locka till oss nya solnabor och 
fler arbetsplatser. Vi har tagit ett stort 
ansvar för försörjningen av nya bostäder 
och arbetsplatser, att bygga ut kollektiv- 
trafiken och att utveckla stadens service. 
säger Kristina Tidestav, stadsdirektör i 
Solna.

År 2016 var också ett år av goda 
resultat i verksamheterna. Meritvärdena 
inom Solnas kommunala grundskolor 
fortsatte att ligga på en hög nivå. Inom 
äldreomsorg och hemtjänst ökade 
brukarnöjdheten. Samtidigt låg arbets-
löshet och försörjningsstöd kvar på 
fortsatt låga nivåer. Medborgarnas 
nöjdhet med Solna och stadens verksam-
heter ökade, liksom solnabornas 

För att ge fler studenter möjlighet att bo och studera i Stockholms-
området är Solna en del av Sthlm 6000+, ett projekt som under en 
fyraårsperiod verkar för att rejält öka byggandet av studentbostäder. 
I Solna byggs eller planeras runt 600 bostäder för studenter  
kommande år.

Visste du att?
Meritvärderna i Solnas kommunala skolorna ligger på plats 15 av 290 i 
landet.
826 nya bostäder stod inflyttningsklara.
Solna utsågs till Sveriges mest företagsvänliga kommun för nionde året i rad.
Antalet solnabor ökade med 2,6 % till 78 129. Medelåldern är 39,6 år.
Arbetslösheten uppgick till 4,1 % jämfört med 6,0 % i länet och 7,8 % i 
landet.
Antalet arbetsplatser ökade med 3,5% till 80 567.

Illustration: Petra Emtestam



Solna värdstad för årets största fotbollsfest!

Friends Arena
24 May 2017 20:45

Finalen i UEFA Europa League 
spelas den 24 maj på Friends Arena. 
Tiotusentals supportrar väntas då till 
Solna, svenska såväl som utländska. 
Matchen blir den största fotbollsfesten i 
Sverige och den näst största i Europa 
under 2017. 

I samarbete med UEFA, Svenska 
fotbollförbundet, Stockholms stad och 
Swedavia arbetar Solna stad för att 
evenemanget ska bli en fotbollsfest för 
såväl besökare som boende i Solna och 
Stockholm. 

Som en del av uppladdningen inför 
matchen erbjuds ett flertal olika aktiviteter 
i en fan zone i Kungsträdgården: upplev 
stämningen, ta en selfie med Europa 
League-pokalen och passa på att fira 
Stockholms Fotbollförbund som fyller 
100 år. Information om biljetter med 
mera: http://svenskfotboll.se/uel2017 Illustration: UEFA Events SA

Nu kan fler stadsodla

Bär du på en 
affärsidé eller 
har du redan 
kommit igång?
Via Solna stads näringslivsenhet får 
du guidning bland olika startup- 
aktörer eller kostnadsfri rådgivning av 
Nyföretagarcentrum som finns i 
Solna stadshus. Är du född 1999 eller 
2000 och går på gymnasiet kan du bli 
din egen chef i sommar. Du får prova 
på att driva ett företag via Solna stads 
sommarjobb. Har du redan kommit 
igång men saknar input och kunskaps- 
utbyte? Välkommen till Boffice, 
mötesplatsen på biblioteket för 
soloföretagare.

Bjud på dig själv 
och ditt Solna!
Den som har flyttat till en ny 
bostadsort kan ofta känna sig lite 
vilsen i början. En del har extra lång 
startsträcka eftersom de också är nya i 
landet. Ett personligt möte med 
någon på orten kan då bli en bra start 
för den som vill lära känna sin nya 
hemstad och få en inblick i skrivna 
och oskrivna regler. Du kan också 
göra en insats, och du väljer själv 
aktivitet och nivå. För vuxna finns 
Startkompis och Låna en solnabo, för 
ungdomar finns Project X. Läs mer på 
solna.se/integration, och kom igång!

Intresset var stort redan under 
pilotprojektet så nu fortsätter och utökas 
satsningen på stadsodling. En ny plats 

Solna klättrar i medborgarundersökning
Staden ligger över rikssnittet i 
SCB:s årliga medborgarundersök-
ning i samtliga kategorier och 
klättrar även jämfört med det egna 
resultatet från 2015. SCB under- 
söker medborgarnas uppfattningar 
inom tre områden; Solna som plats 
att bo på, stadens verksamheter 
och möjligheten till inflytande.

Undersökningens resultat är 
indelade i tre kategorier; Solna som plats 
att bo på, stadens verksamheter och 
möjligheten till inflytande. Staden ligger 
över rikssnittet i alla kategorier och 
klättrar även jämfört med de egna 
resultaten från förra undersökningstill-
fället (2015) inom nästan samtliga fråge- 
områden.

Möjlighet till inflytande
I den tredje kategorin ställs frågor som 
handlar om inflytande, förtroende, 
information och kontakt. Jämfört med 
genomsnittet för alla deltagande 
kommuner ligger Solna högre på 
frågeområdena kontakt och information. 
De områdena har även ökat jämfört med 
stadens egna resultat från 2015. Samti-
digt har frågeområdena påverkan och 
förtroende också fått bättre resultat än 
vid senaste undersökningstillfället.
SCB:s enkät skickades till 1 200 
solnabor i åldrarna 18–84 år. Svarsfrek-
vensen är 36 procent, vilket innebär att 
några av resultaten inte kan räknas som 
statistiskt säkerställda.

Leva och bo i Solna
Frågorna som hör till denna kategori 
undersöker hur medborgarna ser på sin 
kommun som en plats att bo och leva 
på. Resultaten inom alla delområden i 
denna kategori ligger högre än rikssnit-
tet. Framför allt sticker betyget på 
områdena arbetsmöjligheter och 
utbildningsmöjligheter ut. 65 procent 
rekommenderar starkt vänner och 
bekanta att flytta hit och särskilt nöjda är 
solnaborna med kommunikationerna 
och det kommersiella utbudet i staden.

hand iordningställa stadsodling på 
annan plats i Solna. Då ska en ansökan 
om markupplåtelse för stadsodling 
lämnas till Polismyndigheten i Stock-
holms län. Denna typ är avgiftsbefriad. 
Kontakta stadens kontaktcenter på 
08-746 10 00 om du vill veta mer.
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Odlingsplatser under 2017
Vid Kv. Odin i Hagalund
Huvudstafältet
Sydöst om Råstasjön
Sveden-området i norra 
Bergshamra (ny plats)

Allt fler medborgare efterfrågar 
odlingsmöjligheter när staden 
förtätas. Därför genomfördes ett 
pilotprojekt under år 2016 för att 
låta solnaborna prova på stadso-
dling och efter ett lyckat startår 
har beslut fattats om en fortsätt-
ning.

och ytterligare en odlingslåda per plats 
gör att det kommer att finnas totalt 72 
odlingslotter runt om i Solna. De som 
fick en lott under förra året får möjlig- 
heten att behålla platsen och nya och 
återlämnade odlingslotter lottas ut på 
nytt. Odlingslotten får man ha upp till 
fem år och när tiden löpt ut genomförs 
ny lottning av platsen. Är du intresserad 
av en odlingslott så anmäl ditt intresse via 
stadens webbplats solna.se/stadsodling 

Ideella föreningar kan också på egen 

Vårfint med  
sopade gator
Ett tydligt vårtecken är när stadens 
gator sopas rena. Det sker när 
temperaturen håller sig över noll-
strecket och risken för halka är över. 
För att arbetet ska göras på ett bra sätt 
är det viktigt att parkeringsreglerna 
följs så städfordon kan komma fram, 
både dag- och nattetid. Tänk på att ta 
bort annat som kan vara i vägen som 
parkerade cyklar och bilar.

Ja, nu blommar    
löken!
Stadens nya blomsterprogram inleds 
med vårblommorna i april. Totalt 
under året är det drygt 10 000 lökar 
och plantor som ska planteras i fler än 
50 urnor, planteringslådor och rabatter 
på över 30 platser runt om i staden. I 
år hämtas inspiration från Gamla 
Filmstaden med färgval från filmens 
magi, filmstjärnor, biosalongernas 
färgsättning och glamour. Färgskalan 
är vinröd, purpurröd, röd, orange med 
kompletterande färgar av lime och 
ljuslila. solna.se/plantering

Stadens verksamheter
Det samlade betyget för medborgarnas 
uppfattningar om stadens verksamheter 
visar på en förbättring sedan 2015. 
Solnabornas betyg på nästan samtliga 
kommunala verksamheter har ökat 
tydligt. Verksamheter som handlar om 
stöd för utsatta personer samt idrotts- 
och motionsanläggningar har förbättrats 
särskilt mycket.



Varsågod –  
tusentals tidningar 
och tidskrifter!
Jo, det är sant, och inte kostar det 
något heller. Som användare av 
tjänsten PressReader får du tillgång 
till över 5 000 dagstidningar och 
tidskrifter från mer än 100 länder på 
över 60 olika språk. Det enda du 
behöver är ett bibliotekskort och en 
kort introduktion i hur PressReader 
fungerar – båda får du givetvis på 
något av Solnas bibliotek. Sedan 
loggar du in på solna.se/bibliotek och 
läser online i Pressreader Web. Du 
kan också ladda ner det du vill läsa 
till appen PressReader i din mobil 
eller läsplatta, genom att ansluta till 
bibliotekets trådlösa nätverk. Håll till 
godo!

Källsortera mera
Visste du att en konservburk av 
återvunnet aluminium endast kräver 
en tiondel så mycket energi som att 
göra en konservburk av ny metall? 
Tack vare att du källsorterar och 
återvinner metall, papper, glas, plast 
och tidningar kan användbar råvara 
och energi utvinnas ur vårt dagliga 
avfall och på så sätt spar vi på jordens 
resurser och bidrar till en bättre 
miljö. I Solna finns hela 34 åter- 
vinningsstationer som Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen AB har 
ansvar för, läs mer om var stationerna 
finns placerade på  www.ftiab.se 
 Även många fastighetsägare har egna 
återvinningskärl. Tack för att du 
hjälper till, tillsammans gör vi stor 
skillnad! solna.se/avfall

 

Fjärilens lekplats 
invigd i  
Bergshamra
Nu är en ny, spännande och trygg 
lekplats invigd i Södra Bergshamra 
vid Bergshamra Allé. Barn från två 
förskolor i Solna tillsammans med 
Magnus Persson, ordförande i 
tekniska nämnden, invigde platsen 
med lek och ballonger. Temat för 
lekplatsen är Fjärilens livscykel med 
ett "rum" för varje utvecklingssta-
dium; ägg, larv, puppa och fjäril. 
Dessa fyra rum innehåller olika 
lekredskap bland annat gungdjur, 
gunga, volträcken, klätterlek, 
rutschbana och lysande ägg. Lekplat-
sen passar för barn i åldrarna 0-12 år, 
med tonvikt mot de övre åldrarna.

Fler synliga poliser i Solna 
ska öka tryggheten

centrum och arbeta för minskad 
brottslighet i Hagalund. Stadsmiljön 
kommer att förbättras genom flera insat-
ser som exempelvis ny och effektivare 
belysning i gångtunnlar och förbättrad 
städning. 

– Solna ska fortsätta att vara en trygg 
och säker stad. För att lyckas med det 
kommer vi att arbeta med de frågor som 
solnaborna har lyft fram. Det handlar Samarbetet mellan staden och 

polisen har mynnat ut i fyra övergri-
pande samverkansområden. Det handlar 
om att arbeta med att förhindra 
brottslighet kopplat till barn och unga, 
trafikbrott på vissa platser, samt att öka 
tryggheten i hemmen och i den offent-
liga miljön. 

Tryggheten i Solna har ökat i alla 
stadens stadsdelar. Det visar den 
trygghetskartläggning som staden har 
gjort. Färre blir också utsatta för så 
kallade mängdbrott, exempelvis klotter 
och skadegörelse och äldre solnabor är 
mer trygga än äldre i andra kommuner. 
Vissa platser är tyvärr mer otrygga än 
andra och det ska staden och polisen 
gemensamt arbeta för att förändra.  
Arbetet med otrygga platser formuleras i 
ett särskilt medborgarlöfte.

Staden och polisen lovar solnaborna 
att under 2017 gemensamt genomföra 
fyra trygghetsvandringar. Polisen 
kommer regelbundet att patrullera på 
publika platser som till exempel Solna 

Årets företagare jobbar på hög höjd
Det råder inte brist på innovativa företagare i Solna. Förra året utsågs 
staden för nionde året i rad till landets mest företagsvänliga kommun. 
Varje år uppmärksammar Solna stad några företagare som med 
engagemang och entreprenörskap utvecklar sina verksamheter på 
sociala, miljömässiga eller ekonomiskt hållbara sätt. Ett sådant  
exempel är Rope Access.

Solna är Sveriges arbetsplatstätaste 
stad och antalet förvärvsarbetande är 
större än antalet invånare. En dynamisk 
stadsutveckling, det geografiska läget och 
det stora utbudet av kommunikationer är 
några av skälen som drar företagare hit.

För att uppmuntra och synliggöra 
Solnaföretagare som visat på tillväxt, 
resultat och entreprenörskap delar staden 
varje år ut en rad utmärkelser, med priset 
Årets företagare i spetsen. Som stolt 
vinnare av det priset stod 2016 Rope 
Access. Företaget har utvecklat en teknik 
som via rep och klättring möjliggör 
underhåll och inspektion på höga 
höjder, i slutna utrymmen och på andra 
svåråtkomliga platser.

Solna stad och polisen har för-
stärkt samarbetet för att minska 
brottsligheten och öka tryggheten. 
Med ett gemensamt medborgar- 
löfte lovar polisen och staden fler 
synliga poliser, trygghetsvandring-
ar, förbättrad belysning och 
städning under året.

Övriga vinnare 2016
Årets miljöpris gick till Cykelköket 
Solna. Cykelköket erbjuder verktyg, 
kunskap, reservdelar och social gemen-
skap med målet att vi ska cykla mer och 
ta hand om våra cyklar.

Vinnare av 2016 års CSR-pris är 
Råsunda förskoleenhet, som gjort en 
värdefull insats genom att erbjuda 
timanställning och praktik för arbets- 
sökande.

Årets Unga Affärsidé tilldelades 
BlueCall, som har utvecklat en app för 
samtalsstöd som kopplar samman 
personer i behov av stöd med personer 
som kan ge stöd.

Foto: Martin Sjöblom

om att bygga bort otrygga platser och att 
förbättra städningen, säger Carolina 
Pettersson, ansvarig tjänsteman för 
trygghetsfrågorna i Solna stad.

Det nya fördjupade samarbetet 
mellan staden och polisen, samt 
dialogerna med solnaborna om trygghet 
och säkerhet kommer att fortsätta 
utvecklas under året.

Foto: Solna stadSamverkansmöte mellan Solna stad och polisen.

En vanlig dag på jobbet – Rope access utför rotorbladslagning.



13 april
Elitettan: AIK-Umeå
Skytteholms IP

17 april
Allsvenskan: AIK-Hammarby
Friends Arena

23 april
Mora Träsk
Solnahallen

29 april
Gamla Haga – föreläsning o promenad
Hagaparken-Brunnsviken

30 april
Valborgsmässoafton
solna.se/valborg

5 maj
Depeche Mode
Friends Arena

6 maj
Maia Hirasawa
Confidencen

6-7 maj
Lammdagar, öppen fårhage
Överjärva gård

7 maj
Honungens dag
Överjärva gård

8 maj
Ariana Grande
Friends Arena

19 maj
Huvudstafestivalen
Byparken

21 maj
Järvastadsloppet
Jaktvillan

24 maj
UEFA Europa League Final
Friends Arena

26-28 maj
Lennart Johansson Academy Trophy
Skytteholms IP

29 maj
Allsvenskan: AIK-Malmö FF
Friends Arena

2-3 juni
Tubecon
Solnahallen

3 juni
Sommarfest
Hagalundsparken

6 juni
Nationaldagsfirande: Operan i Haga
Hagaparken

Kontakta Solna stad

 På gång

Valborg i Solna!
Traditionen med valborgsfirandet på 
Skytteholmsfältet fortsätter och även i år 
lär tusentals solnabor och tillresta söka 
sig till elden på fältet för att fira in våren. 
För den som vill undvika de riktigt stora 
folksamlingarna finns andra valborgs- 
firanden i Solna. I Hagalund tänds en 
brasa på kullen nedanför det gamla 
tornet. Liknande arrangemang ordnas 
även i Ulriksdals slottsträdgård och i 
Järvastaden.

Närmare information om valborgs- 
firandet i Solna och programmen på de 
olika platserna, hittar du på solna.se/
valborg när det närmar sig.
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Påsklovet infaller i år under vecka 15 
(10-13 april). För dig som är 10-12 år 
finns fritidsklubbar med öppen verksam-
het, och på loven brukar det alltid hända 
något extra. För tonåringar finns 
kvartersgårdar och fritidsgårdar i varje 
stadsdel, flera med utökat öppethållande 
på lovet. Äldre ungdomar är också 
välkomna till Solna Ungdomscafé i 
centrala Solna, Frösunda Ungdomscafé 
bakom Ulriksdals IP och Black Sheep i 
Hagalunds arbetsplatsområde. Håll även 
utkik efter vad biblioteken i Solna 
centrum och Bergshamra centrum kan 
hitta på. Om inte annat, så är de mysiga 
platser för läsning – och bibliotekarierna 
förser dig gärna med boktips!

Öppettider, adresser och aktivitetstips 
hittar du på solna.se/pasklov inför och 
under lovet.

Fira 
nationaldagen i
Hagaparken
Traditionsenligt bjuder Solna stad in till 
nationaldagsfirande i Hagaparken den  
6 juni tillsammans med Kungliga 
Operan och Kungliga Hovstaterna. Ta 
med vänner och familj och fira national-
dagen med aktiviteter för stora och små, 
musik och picknick i det gröna. Solna 
kulturskolas barnkör medverkar och 
bildar tillsammans med operasångare 
och publik en mångtusenhövdad 
allsångskör. Konsert med opera och 
balett börjar klockan 14 och före 
konserten delas Solna stads kulturstipen-
dium ut. Aktiviteter i parken äger rum 
klockan 11-16. Läs mer på solna.se/
nationaldagen

Påsklov

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: 08-746 10 00 
solna.se/kontaktcenter 
Informaatiota suomeksi 
solna.se/suomeksi


