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Efter en lång och skön sommar är hösten i 
antågande. Det innebär glädjande nog start 
för den nya högstadieskolan, Råsunda central- 
skola. Den nya skolan kommer att ta emot 
340 elever i moderna lokaler mitt i centrala 
Solna. Det blir den tredje nya skolan som 
öppnar i Solna, efter Parkskolan i Hagalund 
och Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden. 
Samtidigt pågår planering för en ny skola i 
Huvudsta. Solna fortsätter att växa som 
skolkommun.    

Under våren har också startskottet gått för 
en efterlängtad förnyelse av Solna stations-
området. Målet är att bygga bort den ned- 
gångna och otrygga miljön kring Solna stations 
södra uppgång och utveckla stationsområdet 
till en attraktiv och trygg knutpunkt. Genom att 
däcka över en del av Ostkustbanan skapas en 
bättre koppling mellan Arenastaden, Hagalund 
och Solna station. Här ska pendeltåg, tvärbana, 
tunnelbana och bussar kunna samsas på ett 
bättre sätt med gång-, cykel- och biltrafik. En ny 
entré kommer också att skapas till Arenastaden 
med service, bostäder och arbetsplatser. 

I övrigt har det varit ett stort fokus på natur 
och vatten. I takt med att Solna växer är det 
viktigt att utveckla Solnas natur- och vatten-
områden. En genomförandeplan för Råsta- 
sjöns naturreservat, som invigdes i juni, har 
arbetats fram med riktade åtgärder för reser- 
vatet. Det har också arbetats fram ett åtgärds- 
program för att förbättra vattenkvaliteten i 
Brunnsviken. I detta nummer av Solnanytt 
kan du läsa mer om Råstasjöns naturreservat 
och åtgärdsprogrammet för Brunnsviken. Du 
kan också läsa om Huvudsta strandbad vid 
Ulvsundasjön, som öppnade lagom till bad- 
säsongen, och om den kommande nya sim- 
hallen på Ulriksdals idrottsplats. 

Den 9 september avgörs de allmänna 
valen till riksdag, kommun- och landstings-
fullmäktige. I Solnanytt finns all information 
som du behöver för att kunna rösta i Solna. 
Glöm inte att rösta!
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Trevlig läsning!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens  
ordförande

Solnas första strandbad 
Lagom till badsäsongen i år öppnade Solnas första iordningsställda 
strandbad. Med badbryggor, finkorning sandstrand och picknickvänlig 
gräsmatta inbjuder utebadet badsugna solnabor till friska dopp i vackra 
Ulvsundasjön. Badet angränsar till det befintliga bassängbadet i Huvudsta, 
som under föregående år hade mer än 20 000 badbesökare.

– Vi är väldigt glada över att i år kunna erbjuda solnaborna stadens allra första iordning- 
ställda strandbad. Placeringen är både vacker och praktisk med närhet till glasskiosk, 
kommunikationer och befintligt bassängbad. Det finns en liten strand för de yngre att 
leka vid samtidigt som simsugna kommer kunna njuta av Ulvsundasjön på ett enklare sätt 
än tidigare, säger Andreas Evestedt, stadsmiljöchef i Solna stad. 

Vid strandbadet har – utöver gräsmatta, sand och bryggor – även en utedusch, nya 
cykelställ och enklare omklädningshytter iordningställts. En av toaletterna har också 
tillgänglighetsanpassats. 

Till det nya strandbadet går det utmärkt att ta sig till fots eller cykel, men även med 
tunnelbana (Huvudsta) och bil. Bilparkering finns i närheten. För mer information om 
Solnas bad och plaskdammar, se solna.se/utebad

Planeringen för nya simhallen klar
Planeringen för solnabornas nya simhall är klar. Simhallen kommer att 
byggas på Ulriksdals IP vid de tre ishallarna, nära Arenastaden och goda 
kommunikationer. Byggnadsnämnden godkände detaljplanen i juni och nu  
i augusti förväntas kommunfuIlmäktige att anta planen med tillhörande avtal.

Den nya simhallen kommer erbjuda simundervisning, motionssim, vattengympa, 
babysim och rehab. I simhallen kommer det att finnas totalt tio simbanor på 25 meter,  
en undervisningsbassäng, en flexibel multibassäng med höj- och sänkbar botten, en 
barnbassäng samt bastu och omklädningsrum. 

– Solna växer och vi behöver skapa fler idrottsmöjligheter till allt fler solnabor. 
Simhallen innebär ett viktigt tillskott vid sidan av de tillskott som görs på fotbollen och 
isidrotterna, säger Kennet Siverling, chef för anläggning och föreningsstöd på kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Ovanpå simhallen byggs kommersiella lokaler, som kommer att förvärvas av Fabege, 
och därmed bidra till finansieringen av simhallen. I samband med byggnationen av den 
kombinerade simhalls- och kontorsbyggnaden kommer gång- och cykelförbindelserna  
i och i anslutning till området att förbättras och cykelparkeringar skapas. 

– Detta är en mycket spännande byggnad, som förhoppningsvis kommer tjäna 
solnaborna väl under många decennier, säger Carolina Pettersson, förvaltningschef på 
miljö- och byggnadsförvaltningen.

Byggstart planeras till våren 2019. Ledningsomläggningarna påbörjas under hösten 2018.

Vid invigningen bjöds det på isglass till de första badgästerna.
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I takt med att Solna växer ökar behovet av  
fler skolplatser och nu öppnar stadens nyaste 
skola, Råsunda centralskola. Skolan ligger på 
klassisk solnamark i hörnet av den plats där 
gamla Råsundastadion låg, med bra kommu-
nikationer med närhet till tunnelbana, buss 
och tvärbana. Hit flyttar hela högstadiet, 
årskurs 7–9, från Råsunda skola, vilket 
inkluderar såväl elever som majoriteten av 
lärarna. Flytten ger plats för fler elever att 
kunna gå på låg- och mellanstadiet i närlig-
gande Råsunda skola.

Goda resultat och trivsel
– I skolans entréhall finns café och bibliotek 
där elever och lärare kan vistas nära varandra 
även utanför lektionstid, vilket skapar trygg- 
het och trivsel. Här finns också skolsköterska, 
kurator och rektorsexpedition, säger Anita 
Unger Terzakis, biträdande rektor på Råsunda 
centralskola.

På entréplanet ligger även skolans matsal 
med tillhörande storkök där skollunchen 
tillagas. Respektive årskurs har egna ljusa och 
fina lärosalar, grupprum, toaletter, sällskaps-
ytor med soffor samt arbetslagsrum för 
lärarna. De gemensamma ämnessalarna är 
modernt utformade för lärande och för att 
möta dagens behov. Från starten kommer 
Råsunda centralskola att ha fokus på att 
eleverna ska nå goda kunskapsresultat.

Nu öppnas Solnas nya högstadieskola 
Höstterminen är här och elever och personal välkomnas till ett nytt spännande läsår i Solnas 
skolor. Mitt i centrala Solna slås, för första gången, portarna upp till stadens nya skola, Råsunda 
centralskola. Högstadieskolan har nybyggda och moderna lokaler och kan ta emot 340 elever  
i fyra parallella årskurser. Fokus från start är på goda resultat, trivsel och trygghet. 

Foto: Ines Sebalj

I juni stod det klart att Solna stads stora 
upphandling av driften av vård- och 
omsorgsboenden är klar. Det omtyckta 
upplägget med olika profiler på boen-
dena finns kvar, med exempelvis musik, 
konst, mat, djur och trädgård. 

I Solna finns totalt nio vård- och omsorgs-
boenden, som drivs av olika utförare. 
Upphandlingen, som har genomförts under 
våren, omfattar driften av sju boenden. De 
nya avtalen är tecknade på sammanlagt 
elva år, vilket skapar goda förutsättningar 
för långsiktiga samarbeten med utförarna. 
Avtalen gäller från och med 1 mars 2019. 

Enligt de krav som fanns i upphandlingen 
ska vården och omsorgen utgå ifrån  
individen. Det säkerställs också att 
sjuksköterskor och arbetsledning finns  
på plats på boendena dygnet runt, så att 
de boende får bästa möjliga vård och 
omsorg. Det ska även finnas utrymme att 
utveckla välfärdsteknik på boendena. 

Upplägget med olika profilområden 
finns kvar på samma sätt som tidigare. 
Det innebär att Ametisten behåller sin 
litteratur- och filmprofil, Berga sin musik- 
och konstprofil, Hallen sin mat- och dryck- 
profil och Oskarsro sin sång-, musik- och 
dansprofil och Polhemsgården sin träd- 

gårdsprofil. Björkgården får en idrott- och 
friluftsprofil och Tryggheten får en djur- 
och naturprofil. 

Boendena kommer att drivas av:
• Vardaga Äldreomsorg AB fortsätter  
 driften av Ametisten.
• Temabo AB fortsätter driften av Berga  
 och nu även Tryggheten.
• Förenade Care AB fortsätter driften  
 av Björkgården.
• Förenade Care AB tar över driften  
 av Hallen.
• Vardaga Äldreomsorg AB tar över 
driften av Oskarsro och Polhemsgården.

Nya äldreboenden upphandlade
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Med aktiviteter för stora som små,  
tal och fika invigdes den 16 juni Råsta- 
sjöns naturreservat. I och med statusen 
som naturreservat kan det uppskattade 
natur- och rekreationsområdet runt 
Råstasjön bevaras och utvecklas för 
framtiden. 

– I takt med att Solna växer är det viktigt att 
utveckla stadens natur- och rekreationsområden. 
Råstasjön har en given plats i solnabornas 
vardag, och naturreservatsstatusen ger oss nu 
möjlighet att bevara och utveckla området för 
såväl människor som djur och natur, säger  
Anja Karlsson, miljöstrateg i Solna stad. 

I naturreservatet kan besökare uppleva en 
varierad natur med olika vatten- och land- 

miljöer. Det finns alltifrån vassområden och 
öppet vatten till skog, ängsmark och gräsmattor. 
Det finns också ett rikt fågelliv, bestående av 
både sjöfåglar och skogsfåglar. Under ett år kan 
ett hundratal olika fågelarter skådas i reser-
vatet, särskilt under vår och höst, när flyttfåglar 
som tofsvipa och strandpipare rastar vid 
Råstasjön. 

– Det finns ett rikt djurliv vid Råstasjön 
som vi nu får än större möjligheter att vårda 
och njuta av, bara ett stenkast från verkliga 
stadsmiljöer som Arenastaden och Solna 
centrum, fortsätter Anja Karlsson.

I juni beslutade kommunstyrelsen om  
en genomförandeplan för Råstasjöns natur- 
reservat. Planen innehåller både övergripande 
insatser för att märka ut och informera om 

reservatet och mer riktade åtgärder i olika 
delar av naturreservatet. Det handlar om  
att sätta ut fler och nya bänkar att sitta på,  
att placera ut holkar för fladdermöss och 
hålhäckande fåglar, planteringslådor med 
insektsodlingar och förbättra vandrings- 
möjligheter för fiskar mellan Råstasjön och 
Brunnsviken. Staden ska även undersöka 
möjligheten att öka tillgängligheten i 
naturreservatet genom att anlägga spänger, 
men bara så länge dessa inte påverkar de 
biologiska bevarandevärdena i området.

Vid Råstasjön finns informationstavlor om 
djur- och naturlivet liksom information om de 
regler som gäller i reservatet. Läs mer om 
Råstasjöns naturreservat på solna.se/rastasjon 

Naturreservatet vid 
Råstasjön invigt

Lekplatserna i Solna är uppskattade 
framförallt av stadens yngre medborg-
are och används ofta i ur och skur. För 
att rusta och göra lekplatserna än 
lekvänligare runtom i staden gjordes 
en satsning på fem miljoner kronor i 
stadens budget för 2018. 

Först ut att rustas är Stenbacka 
och Västra Skogens lekplatser i 
Huvudsta. Därefter följer även Carl 

Thunbergs lekplats i Hagalund, Harens 
lekplats i Bergshamra och Granlidens 
lekplats i Råsunda under året. 

– Insatserna ser lite olika ut från 
lekplats till lekplats. Det rör sig om alltifrån 
att byta ut gammal lekutrustning mot ny, 
att lägga nytt underlag i form av fallskydd 
och sand samt att sätta upp nya pappers-
korgar och fräscha upp befintliga bänkar 
och bord, säger Andreas Evestedt, 
stadsmiljöchef i Solna stad.

Lekplatser 
rustas på 
flera håll  
i Solna

Den 16 juni invigdes Råstasjöns naturreservat av Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.
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Solna stationsområde 
blir attraktivt och tryggt
Solna stads målsättning är att utveckla området runt Solna station till en attraktiv och trygg knut-
punkt. Genom att överbrygga den fysiska barriär som utgörs av Ostkustbanan är ambitionen  
att länka samman stadsdelarna Hagalund och Arenastaden med Solna station.

– Nu inleder vi arbetet med att förnya Solna 
stationsområdet till en tillgänglig, trygg och 
trafiksäker plats med nya bostäder, arbets- 
platser och ökad service. Vi länkar därmed 
samman stadsdelarna Arenastaden och 
Hagalund med den starka regionala knut-
punkten Solna station, säger Kristina 
Tidestav, stadsdirektör i Solna stad. 

En del av spårområdet däckas över 
Ostkustbanan, som ligger i anslutning till 
Solna station, utgör idag en tydlig barriär 
mellan stadsdelarna Arenastaden och 
Hagalund. På de vältrafikerade spåren samsas 
fjärr- och regionaltåg med pendeltåg och 
Arlanda Express. Även om järnvägen tar stort 
utrymme, innebär den en stor potential för 
stationsområdet och stadsdelarna som 
regional knutpunkt. Målet är att länka 
samman dagens kollektivtrafikslag – alltså 

pendeltåg, tvärbana och bussar – med tunnel- 
banans nya gula linje till Arenastaden. Dess- 
utom skapas en möjlighet för anslutning till 
såväl regionaltåg som Arlanda Express. En del 
av spårområdet däckas över för att skapa 
bättre tillgänglighet, smidigare flöden och 
tryggare ytor. Syftet är också att skapa en 
bättre koppling mellan Arenastaden, 
Hagalund och Solna station. 

Nya bostäder och arbetsplatser 
En ny entré skapas till Arenastaden med nya 
bostäder och arbetsplatser. Överdäckningen 
av spåren innebär också ett ökat utbud av 
service med fler caféer, restauranger och 
butiker. Syftet med förnyelsen av stations- 
området är också att öka trafiksäkerheten för 
alla trafikanter – kollektivtrafikanter, gående, 
bilister och cyklister. Därför genomförs en 
översyn av gatustrukturen i anslutning till 

Solna station. Råsta strandväg kommer att 
ersätta Dalvägen som områdets huvudgata, 
och Dalvägen blir istället en gåfartsgata. 
Anslutningen för bussar på Frösundaleden 
förbättras genom förlängda och framflyttade 
hållplatser. 

Beslut i kommunstyrelsen 18 juni 
Nu tas de första stegen mot att förverkliga 
visionen för Solna stationsområdet genom ett 
samarbete mellan Solna stad, Fabege och 
Skanska. Den 18 juni beslutade kommun- 
styrelsen om markanvisningar till Skanska  
på delar av kommunens fastigheter samt en 
principöverenskommelse med Fabege om 
utveckling av kvarteren Farao och Kairo i 
Arenastaden. Detta innebär också att Fabege 
bidrar till Solna stads medfinansiering av den 
nya tunnelbanan.

Framtidens Solna station med en överdäckning av Ostkustbanan. Illustration: Sweco Architects samt Henning Larsen, Landskapslaget, Bau
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Val till riksdag, landstings- och kommunfull-
mäktige hålls vart fjärde år. För att få rösta i 
riksdagsvalet krävs att man har fyllt 18 år på 
valdagen, är svensk medborgare och är eller 
någon gång har varit folkbokförd i Sverige. I 
valet till kommun- och landstingsfullmäktige 
får även medborgare från Norge, Island och 
EU-länder, som är folkbokförda i Solna, rösta. 
För övriga utländska medborgare krävs att 
man har varit folkbokförd i Sverige i tre år i 
följd för att vara röstberättigad.

En valkrets – 45 valdistrikt
Den nya vallagen, som trädde i kraft den  
1 januari 2015, innebär att kommuner med 
över 36 000 röstberättigade personer själva får 
bestämma om de ska ha en eller flera valkret-
sar. Utifrån förändringen i lagen har kommun-
fullmäktige beslutat att Solna ska vara en 

valkrets i de allmänna valen till kommun, 
landsting och riksdag 2018. För Solnas del 
innebär ändringen att mandaten i kommun-
fullmäktige, när Solna nu blir en valkrets, ska 
fördelas mellan de partier som har fått minst 
två procent av rösterna i hela kommunen.

Varje kommun i Sverige delas in i geogra-
fiska röstningsområden, så kallade valdistrikt. 
I Solna finns i årets val 45 valdistrikt, vilket är 
fler än vid valet 2014. I takt med att Solna 
växer med nya stadsdelar, behöver antalet 
valdistrikt utökas. 

Förtidsrösta
För de som inte kan ta sig till vallokalen på 
valdagen finns möjligheten att förtidsrösta. 
Lokalerna för de som behöver förtidsrösta 
öppnar den 22 augusti. I Solna finns det nio 
röstlokaler för förtidsröstning, bland annat en 

i Solna stadshus, som är öppen fram till och 
med valdagen. Mer information om de olika 
röstlokalernas öppettider finns på solna.se/
fortidsrosta.

För att kunna förtidsrösta behöver du visa 
upp både giltig id-handling och röstkort. Om 
du inte har någon giltig id-handling kan en 
annan person intyga din identitet, och den 
personen måste då visa upp giltig id-handling 
för röstmottagarna i lokalen. Har du tappat 
bort eller glömt ditt röstkort finns möjlighet 
att skriva ut ett så kallat dubblettröstkort. 
Prata med röstmottagarna, så hjälper de dig.

När du har förtidsröstat skickas din röst till 
vallokalen i det valdistrikt du är hemmahö-
rande i. Efter att vallokalen har stängt på 
valdagen läggs din röst ner i valurnan 
tillsammans med övriga röster.

Val 2018 – så här går det till
Den 9 september är det valdag i Sverige. Då avgörs de allmänna valen till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige. I Solna pågår förberedelserna inför valet just nu för fullt. Totalt iordnings-
ställs 45 vallokaler och drygt 400 röstmottagare utbildas för att valet i Solna ska kunna genom- 
föras på ett rättssäkert sätt.

Det är många som arbetar för att valet i Solna ska kunna 
genomföras och en av de som har en nyckelroll i arbetet är  
Elin Vrij, projektledare för valet 2018 i Solna. 

– Som projektledare håller jag ihop arbetet och har ett 
övergripande ansvar för allt som rör valet. Det handlar bland 
annat om att ordna vallokaler, rekrytera röstmottagare till 
vallokalerna och se till att allt valmaterial finns tillgängligt. Det är 
många moment som måste fungera för att valet ska bli av. Vi har 
rekryterat drygt 400 röstmottagare, en blandning av anställda i 
staden och frivilliga solnabor. Intresset för att bli röstmottagare 
har varit stort, vilket är glädjande, berättar Elin. 

Den största utmaningen inför valet har varit att hitta tillgäng- 
liga och anpassade vallokaler dit alla solnabor ska kunna ta sig 
på valdagen. För att säkerställa att valet kan genomföras på ett 
säkert och demokratiskt sätt kräver vallagen att vallokalerna ska 
vara neutrala.  

– Alla vallokaler måste vara neutrala och utan påverkan från 
de olika partierna. För att säkerställa att allt sköts på ett korrekt 
sätt genomgår alla röstmottagare en obligatorisk utbildning 
innan valdagen, avslutar Elin.

Möt Elin Vrij, projektledare i valet 2018
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Val 2018 – så här går det till

Alla vallokaler håller öppet mellan klockan 
8.00 och 20.00 och är bemannade av utbildade 
röstmottagare. Du får innan valet ett röstkort 
hemskickat till din folkbokföringsadress, där 
det står vilket valdistrikt du tillhör och vilken 
vallokal du ska rösta i. 

I vallokalerna finns valsedlar för respektive 
parti utplacerade. När du röstar tar du en 
valsedel med det parti du vill rösta på och 
lägger i ett valkuvert. För att ingen ska kunna 

se vilket parti du röstar på finns skärmar, där 
du kan lägga ned valsedeln i valkuvertet. Där- 
efter lämnar du in valkuvertet till röstmotta-
garna och visar upp giltig id-handling.

Du kan även personrösta. Det innebär att 
du röstar på en specifik politisk företrädare till 
exempelvis kommunfullmäktige. För att person- 
rösta kryssar du i det namn du vill rösta på.

Kommunfullmäktige i Solna består av 61 
ledamöter, som röstas fram i valet. Kommun-

fullmäktige är stadens högsta beslutande 
organ och ansvarar för alla viktiga beslut  
i staden. Därtill finns även kommunstyrelsen, 
som tillsammans med stadens olika nämnder 
ansvarar för att genomföra kommunfullmäktiges 
beslut.

På solna.se/fortidsrosta finns mer  
information om lokalernas öppettider.

Så här röstar du:

Ankaret i Hagalund 
Hagalundsgatan 33

Gunnarbo i Bagartorp 
Gunnarbovägen 2 A

Sockerbiten i Ritorp 
Regementsgatan 23a

Raoul Wallenbergs- 
skola i Järvastaden 
Fridenborgsvägen 100

Solna stadshus 
Stadshusgången 2

Biblioteket Solna C, 
vardagsrummet 
Bibliotekstorget 12

Skoga äldre- 
omsorgsboende 
Jungfrudansen 17

Hallen äldreboende 
Lövgatan 43-45

Biblioteket i 
Bergshamra 
Bergshamra Torg
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I ett samarbete mellan Solna stad, 
Generation Pep, en organisation initierad 
av Kronprinsessparet, och Fabege 
kommer tre aktivitetsparker – så kallade 
Pep Parker – att uppföras i Huvudsta, 
Arenastaden och Hagaparken. Syftet 
med parkerna är att ge barn, ungdomar 
och vuxna förutsättningar till lek, rörelse 
och vardagsmotion tillsammans.
 
För att skapa bättre förutsättningar för 
vardagsmotion och ge barn, ungdomar och 
vuxna en möjlighet till aktivitet och rörelse 
tillsammans, ska tre aktivitetsparker uppföras i 
Solna. De så kallade Pep Parkerna ska byggas 
i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken.

Solna stad upplåter mark för parkerna i 
Huvudsta och Arenastaden och ansvarar  
för drift och underhåll av de färdiga Pep 
Parkerna. I Hagaparken upplåter staten 
marken. Fabege svarar för projektering  
och anläggande av parkerna. Pep  
Parkerna i Solna är en pilotsatsning  

med syfte att utveckla en modell för sam- 
verkan mellan en kommun och det lokala 
näringslivet, som kan spridas till andra delar 
av landet.

En Pep Park innehåller lekredskap 
anpassade för olika åldrar och funktions- 
variationer och stimulerar till såväl spontan 
som planerad aktivitet samt utvecklar 
rörelseförmåga, koordination och andra 
fysiska färdigheter. En Pep Park innehåller 
också gymutrustning för vuxna. De tre 
parkerna ska uppföras under perioden 
2019-2021. Den första parken byggs  
i Huvudsta under 2019.

Tre aktivitetsparker till Solna

Många nya hyresrätter  
på gång i Solna
Fler nya hyreslägenheter byggs i Solna de kommande åren och var fjärde lägenhet förmedlas till 
unga solnabor. Bostadsstiftelsen Signalisten står bakom ett antal av de planerade byggprojekten.

De allra flesta, närmare 99 procent, av alla 
solnabor bor i lägenhet – och 40 procent av de 
fyrtiotusen bostäder som finns i Solna är hyres- 
lägenheter. Nästan en tredjedel av hyreslägen-
heterna ägs och förvaltas av Signalisten, som 
är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse, 
och det helägda dotterbolaget Solnabostäder. 
Ungefär var fjärde lägenhet förmedlas till 
personer mellan 18 och 27 år.

 När Solna fortsätter utvecklas med nya 
bostäder de närmaste åren är många av de 
planerade lägenheterna hyresrätter. Signalisten 
har målet att bygga 1 000 nya hyresrätter i 
Solna till år 2025.

– En stad som Solna som växer och ut- 
vecklas hållbart behöver fler hyresrätter, och 

bostäder som passar för alla faser i livet. När 
vi nu planerar för cirka 1 000 nya hyresrätter  
i Solna fram till 2025 bidrar vi till en mer 
levande och sammanhållen stad, säger Per 
Anders Hedkvist, VD för Signalisten.

Av de planerade lägenheterna byggs 210 
nya hyreslägenheter i Råsunda, i kvarteret 
Bollen, vid Råsunda torg och Stråkvägen.  
Det nya kvarteret ska bygga vidare på centrala 
Råsundas karaktär av klassisk stenstad. 
Samtidigt planeras det för verksamheter i 
bottenvåningen för att skapa en mer levande 
och stadslik känsla i området. Byggstart 
förväntas ske under 2018.

 Under våren togs det första spadtaget för 
det nya trygghetsboendet Palsternackan vid 

Jungfrudansen i Huvudsta – här byggs  
77 lägenheter för seniorer. Även i Bergs- 
hamra planeras för ett trygghetsboende för 
seniorer med omkring 60 lägenheter.

 Bostadsstiftelsen Signalisten planerar  
också för ett höghus, med cirka 150-170 nya 
hyreslägenheter i Bagartorps centrum. Det 
nya huset, tillsammans med annan planerad 
bebyggelse i området, ska länka samman 
stadsdelarna Järvastaden och Nya Ulriksdal, 
med Bagartorps centrum och pendeltåget.

Även i centrala Solna, vid Solnavägen och 
Frösundaleden, planeras för nya hyresrätter. 
Här planerar Signalisten mellan 150 och 200 
lägenheter, med närhet till den nya tunnel- 
banestationen på gula linjen. 

Foto: Johnér
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Nu ska Brunnsvikens
vatten bli renare

Sedan landhöjningen på 1600-talet skiljde 
Brunnsviken från Saltsjön, och i förlängningen 
Östersjön, är den 3,5 kilometer långa bräck- 
vattensjön bara en vik till namnet. Sjön fick 
åter förbindelse med havet med kanalen 
Ålkistan, till Lilla Värtan, som uppfördes 
1863. Kanalen underlättade för båttrafik i det 
natursköna området, men kom framför allt  
till för att möta problematiken med de ökade 
föroreningarna från huvudstaden, som hotade 
Brunnsvikens vattenkvalitet.

Övergödd sjö
Även idag är Brunnsviken en övergödd sjö, 
med höga halter av både kväve och fosfor i 
vattnet. Det finns även förhöjda koncentrationer 

av flera miljögifter i vatten och sediment. 
Bidragande orsaker är den närliggande trafiken, 
med ett par av landets mest belastade vägar, 
och de växande städerna Solna, Stockholm 
och Sundbyberg, som tillsammans utgör 
Brunnsvikens så kallade avrinningsområde.

Åtgärder för bättre vattenkvalitet 
Solna stad har därför tagit fram ett eget lokalt 
program, med konkreta åtgärder för att 
förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. 
Programmet presenterar sju platsspecifika 
åtgärder för att hantera föroreningar som 
kommer med dagvatten från såväl befintlig 
som planerad bebyggelse. Dessutom läggs  
ett antal åtgärder fast som löpande ska genom- 

föras i stadsmiljön uppströms vid om- och 
nybyggnation samt andra åtgärder såsom 
spårning av felkopplade spillvattenflöden. 
Målsättningen är att uppnå den goda eko- 
logiska och kemiska vattenstatus som EU tagit 
fram i sitt vattendirektiv, med sikte på 2027. 

Ambitionen är att Solnas åtgärder ska ingå 
i ett kommungemensamt åtgärdsprogram som 
Solna, Stockholm och Sundbyberg tar fram 
tillsammans för att förbättra vattenkvaliteten  
i Brunnsviken.

Åtgärdsprogrammet har beslutats av 
kommunstyrelsen i Solna och tagits fram av 
stadsledningsförvaltningen, miljö- och 
byggnadsförvaltningen och Solna Vatten AB.

Brunnsviken är en övergödd sjö med höga halter av kväve och fosfor. Med sikte på det vatten- 
direktiv som EU har tagit fram för 2027, har Solna stad tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram med 
konkreta insatser för att minska föroreningarna och höja vattenkvaliteten. Det är också en del i  
ett gemensamt arbete tillsammans med Stockholm och Sundbyberg.
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Söndagen den 26 augusti  
spelas Antikrundan in vid 
Koppartälten i Hagaparken. 
Programmet firar 30-års- 
jubileum i år, vilket samman- 
faller med Solna stads 75- 
års-firande.

Koppartälten blir en av  
sex platser som får besök av 
Antikrundans 30-års-turné. 
Antikexperterna kommer att 
möta alla solnabor och andra 
som vill få sina gamla föremål 
värderade i Hagaparken 

söndagen den 26 augusti 
klockan 12.00 till 18.00.

Den nya säsongen av 
Antikrundan kommer att 
sändas i början av 2019,  
och det blir två heltimmes 
program från Solna.

Antikrundan 
besöker Solna 
på jubileums- 
turné

Ny pendeltågsstation i Huvudsta
Huvudsta får en ny pendeltågsstation 
och delar av järnvägen genom Solna 
däckas över när Mälarbanan utökas 
till fyra spår – enligt en överenskom-
melse som har träffats mellan Solna 
stad och Trafikverket. Beslut om 
överenskommelsen förväntas fattas 
av kommunfullmäktige i Solna stad 
den 27 augusti 2018.

– Det är glädjande att vi äntligen har lyckats 
komma överens med Trafikverket om 
Mälarbanans utbyggnad genom Solna. 
Överenskommelsen innebär inte bara ett lyft 

för kollektivtrafiken i staden med den nya 
pendeltågsstationen i Huvudsta, utan också 
att påverkan från järnvägen i staden minskar 
genom överdäckningen av spårområdet, säger 
Kristina Tidestav, stadsdirektör i Solna.

Lokal och regional utveckling
Överenskommelsen innebär att en ny 
pendeltågsstation byggs i Huvudsta i 
samband med att Mälarbanan byggs ut 
genom Solna. Samtidigt förläggs stora delar 
av järnvägen genom Solna i tunnel, vilket 
skapar en mer sammanhållen stad och 
minskar störningarna från järnvägen. 

Spårområdet mellan Frösundaleden och 
Nybodagatan däckas över, vilket frigör ytor 
för såväl bostäder och arbetsplatser som 
möjliga nya vägar för bil-, cykel och gång.
 
2021 tidigast möjliga byggstart
Den 27 augusti 2018 förväntas kommun- 
fullmäktige i Solna fatta beslut om överens-
kommelsen. Trafikverket bedömer merkostna-
den för överdäckning och Huvudsta station till 
1,5 miljarder kronor. Enligt överenskommelsen 
medfinansierar Solna stad med 600 miljoner 
kronor. Tidigast möjliga byggstart är 2021, 
med en beräknad byggtid på cirka åtta år.

Huvudstagatan

Storgatan

Ny pendeltågstation

En ny pendeltågsstation kommer att byggas i Huvudsta i samband med Mälarbanans utbyggnad genom Solna.       Illustration: Rundquist Arkitekter AB
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Sommarjobb i många olika branscher

För att fira att Solna fyller 75 år som stad 
i år har Solna stad tagit fram en jubileums- 
bok. I boken beskrivs stadens utveckling 
från stadsbildandet fram till idag med 
hjälp av boende och verksamma i 
staden. Staden blickar också framåt 
och försöker sia om vad framtiden kan 
tänkas ha i sikte för Solna.

Under sina 75 år har Solna stad varit 
på en intressant utvecklingsresa med 
både toppar och dalar. Resan började 
1943 med 30 000 solnabor och några få 
stadsdelar omgivna av fält och skog. 
Därefter följde rekordåren med ett stort 
bostadsbyggande och en växande 
befolkning. På 1970-talet kom gröna 
vågen, när människor lämnade staden 
för landet, att drabba Solna hårt med 

minskande befolkning och fallande 
skatteintäkter. 

Det krävdes och togs krafttag för  
att vända Solnas negativa utveckling. 
Staden började fokusera på stadsut-
veckling för att Solna skulle kunna växa 
med nya invånare. Idag är Solna en av 
de snabbast växande kommunerna i 
landet med 80 000 invånare. Med en 
växande befolkning kommer skatte- 
intäkter, som kan användas för att 
finansiera stadens verksamheter.

Om detta och mycket annat kan du 
läsa i jubileumsboken, som finns på 
Solna stadsbibliotek, både för utlåning 
och till försäljning. Boken finns även som 
e-bok på solna.se/jubileumsboken. 
Trevlig läsning!

Under sommarlovet fick många 
ungdomar i Solna inblick i yrkeslivet 
genom ett första sommarjobb. Varje  
år erbjuder staden sommarjobb inom 
ett antal olika områden allt ifrån 
administration, trädgårdsarbete till 
äldreomsorg. Dessutom genomfördes 
samarbeten med byggföretaget Peab, 
Hotell Scandic Järva Krog, Bostads-
stiftelsen Signalisten och många 
andra företag för att erbjuda än fler 
sommarjobb.

– Vi arbetar aktivt med att matcha den som 
söker sommarjobb med rätt arbetsgivare. Det 
har visat sig vara en effektiv och lyckosam 
metod både för arbetsgivare och sommarjob-
bare. Flera företag vill göra en insats och inser 
värdet av att anställa ungdomar, säger Amal 
Lehtinen, projektledare för sommarjobb på 
kompetensförvaltningen i Solna stad. 

Att de lokala företagen är engagerade och 
gör mycket för att bidra till att skapa sommar-
jobb råder det ingen tvekan om. Det är ett bra 
tillfälle att rekrytera talanger och visa upp sitt 
företag för nästa generation. 

– Vi har under de senaste två åren tagit 
emot flera sommarjobbare och det är alltid 
lika roligt att hjälpa en ung person in i 
yrkeslivet säger Per Westin på O´Learys.

Ett sommarjobbsprojekt, som har varit 
lyckosamt, är det som staden har genomfört 
tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten. 
För andra året i rad genomfördes projektet 
som handlar som att ge ungdomar möjlighet 

att arbeta i sitt närområde. I år var det fokus 
på Bagartorp och Hagalund. Genom 
sommarjobbet bidrar ungdomarna till att 
skapa en trivsam miljö för boende, företag  
och sig själva. 

– Det här är ett lyckosamt projekt. 
Ungdomarna tjänar egna pengar samtidigt 
som de också tar ansvar för sitt närområde.  
Vi får dessutom chansen att visa upp fastig-
hetsbranschen som ett framtida yrkesval, säger  
Olivia Öhrström på Signalisten.  

Ytterligare samarbeten för fler sommarjobb 
genomfördes den här sommaren. Tillsam-
mans med byggföretaget Peab fick gymnasie-

ungdomar prova på att jobba i byggbranschen. 
Under ledning av bygglärare och yrkesarbe-
tande från Peabskolan, arbetade ungdomarna 
med att rusta upp Byparken, en fritidsklubb 
och kvartersgård ett stenkast från Huvudsta 
centrum. 

Ett annat lyckat samarbete var med Hotell 
Scandic Järva krog. Ungdomarna fick en 
inblick i hur det är att jobba inom hotell och 
restaurang, ett sommarjobb som också kan ge 
möjlighet till extrajobb. Flera av de sommar-
jobbare som hotellet tog emot förra året blev 
erbjudna extrajobb och jobbar nu extra nästan 
varje dag efter skolan.

Henry Lou och Filippa Ingvarsson är två av de åtta ungdomar som arbetade med att rusta upp Byparkens fritidsklubb.

Läs om Solnas utvecklingsresa
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Har du frågor eller synpunkter om sådant som staden 
ansvarar för? Det kanske gäller förskola, skola, 
äldreomsorg eller någonting i stadsmiljön?  
Då är det bara ett nummer du behöver, 08-746 10 00. 

Det går till Solna stads kontaktcenter där medarbe- 
tarna i de allra flesta fall kan ge dig svar på din fråga 
direkt. Kan de inte ge svar vid första kontakten skickas 
frågan vidare till den förvaltning som frågan berör. 

Självklart går det också bra att besöka  
stadshuset, öppettiderna är:

Måndag, tisdag, torsdag 8-17
Onsdagar 8-18
Fredagar 8-15

Vill du nå Solna stad? 
Ring 08-746 10 00!

Hej! 

Stadens sociala medier: 
Instagram: solna_stad  
Facebook: cityofsolna  

Twitter: @solna.se  
LinkedIn: Solna stad

9 september
Allmänna val

10 september
Sverige-Turkiet
Friends Arena

5-7 oktober
Kurs i gärdesgårdsbygge
Överjärva gård

6 oktober
Elitettan: AIK-Örebro
Skytteholms IP

29 oktober-2 november
Höstlov
solna.se/hostlov

26 augusti

Filmstadens Dag 
Filmstaden Råsunda

Upplev och var med och 
skapa film i Filmstaden, 
Sveriges eget Hollywood. 
Under dagen får du chans att 
prova på olika filmtekniker i 
våra verkstäder, gå på 
biovisningar, casting, prova 
på dubbning, handla på 
marknad och loppis. Du kan 
också gå guidade turer, se 
klassikervisningar med mera. 
I år hyllar vi särskilt Ingmar 
Bergman – med bland annat 
gycklare och utomhusschack! 
Dagen avslutas som vanligt i 
stor stil med utomhusbio. I år 
visar vi en Bergmanklassiker: 
Det sjunde inseglet från 1957, 
som mestadels spelades in 
här i Filmstaden.

25 augusti
Hagalundsdagen
Hagalunds torg

8 september
Järvastaden Open
Ulriksdals Golfklubb

5 september
Operakonsert: Näktergalarna
Ulriksdals slottsteater 
Confidencen

26 augusti
Igelbäckens dag
Överjärva gård

26 augusti
Allsvenskan: AIK-Trelleborg
Friends Arena

27 oktober

Barnopera:  
Var är du Proserpin?

Ulriksdals slottsteater 
Confidencen

Gästspel från Operaverkstan/ 
Malmö Opera. Proserpin är 
nyfiken och vill upptäcka 
världen. Hennes mamma 
Ceres, är växtlighetens 
gudinna. Det är hon som ser 
till att träden grönskar och 
blommorna blommar. När 
Proserpin försvinner blir  
Ceres olycklig. I sin förtvivlan 
glömmer hon att sköta om 
naturen och växterna vissnar 
och dör. Var tog Proserpin 
vägen? 

Barnopera, från 8 år.

Biljetter: www.confidencen.se


