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Förutom de fem partierna i den blågröna majoriteten består kommunfullmäktige 
även av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. 

Kommunfullmäktige – stadens högsta beslutande organ
I kommunfullmäktige för Solna stad sitter 61 folkvalda politiker, som företräder 
samtliga åtta riksdagspartier och platserna (mandaten) fördelades efter hur många 
röster varje parti fick i valet i september. Kommunfullmäktige är stadens högsta 
beslutande organ och beslutar om bl a mål och inriktning för den kommunala 
verksamheten, budget och kommunalskatt. Här bestäms också nämndernas 
organisation och väljs ledamöter och ersättare till de olika nämnderna.

Kommunfullmäktiges presidium – leder kommunfullmäktige  
Till ny ordförande för kommunfullmäktige valdes Lars-Erik Salminen (M), som 
tidigare har varit ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ordföran-
de mellan 2006 och 2011. Till första vice ordförande valdes Georgios Kontorinis 
(S) och till andre vice ordförande Martin Karlsson (C). Tillsammans bildar de tre 
personerna det så kallade presidiet, som leder kommunfullmäktiges arbete. 

Med julen för dörren kan vi blicka tillbaka på  
en händelserik höst. Efter en intensiv val- 
rörelse följde val till riksdag, landstings- och 
kommunfullmäktige. För Solna innebar val- 
resultatet att ett blågrönt majoritetsstyre 
bildades bestående av moderaterna, liberalerna, 
miljöpartiet, centerpartiet och kristdemokra-
terna. Alliansen får således sällskap av 
miljöpartiet i styret av staden. Det skapar en 
god stabilitet för att fortsätta utveckla Solna 
för att möta framtida utmaningar.

 Inriktningen för mandatperiodens första 
budget är ett fortsatt fokus på skola, omsorg, 
stadsmiljö, trygghet och miljö i kombination 
med ekonomisk stabilitet, låg skatt och tydlig 
arbetslinje. Inom skolans område görs en 
satsning på att förbättra kunskapsresultaten  
i grundskolan och på att fortsätta upprust-
ningen av förskole- och skollokaler. Det görs 
också en satsning på att förstärka skötseln av 
stadsmiljön och på att utveckla trygghets- 
arbetet. Dessutom satsas på att utveckla 
Solna som cykelstad och på att förstärka 
stadens miljöarbete. Det kommer således  
att finnas mycket att göra även under 2019.

Fokuset på skola följs också upp med en 
förändrad nämndorganisation. Dagens barn-  
och utbildningsnämnd delas i en skolnämnd 
med ansvar för grundskola och gymnasium 
samt en barn- och förskolenämnd, som får 
ansvar för förskoleverksamheten. Ambitionen 
är att skapa ett tydligare politiskt fokus, som 
gör att staden bättre kan svara upp mot Solnas 
snabba utveckling och mot solnabornas krav 
på skol- och förskoleverksamheten.

I detta nummer av Solnanytt kan du läsa 
mer om hur Solna styrs efter valet och om 
stadens budget för 2019. Det finns också 
massor med bra tips på vinteraktiviteter  
i Solna och information om hur staden rustar 
sig för att möta vintern.
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God jul och gott nytt år!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens  
ordförande

Så här styrs Solna
I slutet av oktober höll Solnas nytillträdda kommunfull-
mäktige sitt första sammanträde. Mötet markerade 
starten på en ny mandatperiod som sträcker sig fyra år 
fram till 2022. Ett blågrönt majoritetssamarbete bildades 
och består av Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna. Tillsammans har 
de 35 av kommunfullmäktiges totalt 61 mandat.

Arne Öberg (S), Marianne Damström Gereben (L) och Pehr Granfalk (M).

Foto: Casper Hedberg
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Moderaterna 19, Liberalerna 5, 
Miljöpartiet 5, Centerpartiet 4,  
Kristdemokraterna 2, Social- 
demokraterna 15, Vänsterpartiet 6, 
Sverigedemokraterna 5  
Totalt: 61 mandat
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ÖVERSIK T MANDATFÖRDELNING I  KOMMUNFULLMÄK TIGE

Så här styrs Solna
Kommunstyrelsen – ser till att besluten genomförs 
Den nämnd som leder och samordnar stadens arbete är kommunstyrel-
sen. Det är den nämnd som ansvarar för att besluten som fattas i 
kommunfullmäktige genomförs. Pehr Granfalk (M) valdes om till 
kommunstyrelsens ordförande, Marianne Damström Gereben (L) till 
förste vice ordförande, och Arne Öberg (S) fortsätter som andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Övriga ledamöter i kommunstyrelsen 
är Lars Rådén (M), Magnus Persson (C), Samuel Klippfalk (KD), Sara 
Kukka-Salam (S), Sandra Lindström (V) och Bernhard Huber (MP).

Beslut om nämnder – en nämnd blir två
Under hösten har det även fattats beslut om stadens nämndorganisation. 
Den enda förändringen av nämndorganisationen är att barn- och 
utbildningsnämnden delas i två delar. Det blir en skolnämnd, som får  
i uppdrag att ansvara för grundskolorna och gymnasieverksamheten 
samt en barn- och förskolenämnd, som ansvar för förskoleverksam-
heten. Ordförandeposterna i stadens kommunstyrelse och nämnder 
fördelas på följande sätt: Pehr Granfalk (M) leder kommun- 
styrelsen, Torsten Svenonius (M) byggnadsnämnden, Arion Chryssafis 

(M) socialnämnden, Lars Rådén (M) kompetensnämnden,  
Marianne Damström Gereben (L) skolnämnden, Anna Lasses (C) 
barn- och förskolenämnden, Peter Edholm (L) kultur- och fritids-
nämnden, Magnus Persson (C) tekniska nämnden, Victoria Johansson 
(MP) miljö- och hälsoskyddsnämnden och Samuel Klippfalk (KD) 
omvårdnadsnämnden. De nya ledamöterna i nämnderna tillträder  
den 1 januari 2019.

VISSTE DU AT T?

Totalt deltog 50 788 av totalt 58 093 röstberättigade 
personer i riksdagsvalet i Solna. Det motsvarar 87,43 
procent av alla röstberättigade personer. Motsvarande 
siffror för landstingsvalet var 82,28 procent och för  
kommunvalet 82,46 procent.
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Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om Solna stads verksamhetsplan och budget 
för 2019. Förutom de resursförstärkningar som görs för att kompensera för befolkningsökning, 
löneökningar och inflation görs nya satsningar på skola, stadsmiljö, trygghet och miljö. Skatten 
lämnas oförändrad.

Solna är en stad i tillväxt. Till följd av 
befolkningstillväxten får stadens verk-
samheter, i första hand förskolor och 
skolor, varje år ökade resurser för att 
kunna möta den ökande befolkningen. 
Stadens verksamheter kompenseras 
också för löneökningar och inflation. 
Därutöver görs ett antal politiska sats-
ningar och läggs ett antal uppdrag. 

Politiska prioriteringar 
Inom barn- och utbildningsområdet görs 
en riktad satsning på 5 miljoner kronor för 
att förbättra kunskapsresultaten i grund-
skolan. Det satsas också 20 miljoner kronor 
extra för att fortsätta upprustningen av 
förskole- och skollokaler och 5 miljoner 
kronor extra för att förbättra lekplatser 
och förskolegårdar i staden.

En trygg och snygg stadsmiljö är även 
fortsatt prioriterat i staden. Det görs en 
satsning på 4 miljoner kronor på att för- 
stärkta skötseln av stadsmiljön och på  
1 miljon för att förstärka trygghetsarbetet 
genom en trygghetssamordnare. 

Det görs även en satsning på miljö- 
arbetet i Solna. Detta sker genom ett  
ökat anslag för att genomföra cykelpla-

nen på 15 miljoner kronor, en ytterligare 
satsning på 5 miljoner för att förbättra 
vattenkvaliteten i Brunnsviken samt  
1 miljon kronor för att förstärka miljö- 
tillsynen och miljöövervakningen.

Fokusuppdrag för staden
I budgeten läggs ett antal nya upp- 
drag fast för staden att arbeta med 
under nästa år. Bland annat ska en 
handlingsplan för att minska barn- 
gruppernas storlek tas fram, planer för  
ett nytt vård- och omsorgsboende i norra 
Solna utarbetas samt en strategi för att 
motverka våld och förtryck i nära relatio-
ner tas fram. Det ska också drivas ett 
utvecklingsarbete med inriktning mot 
framtidens välfärd, som förbereder 
staden för att kunna möta kommande 
välfärdsbehov inom verksamheter såsom 
äldreomsorg, skola och förskola.

På miljöområdet ska en strategi för 
klimatanpassning och minskad klimat- 
påverkan i Solna tas fram och förutsätt-
ningarna för att minska bullerstörningarna  
i Bergshamra från E18 och i Frösunda från 
E4 utredas. Under året ska även anläg-
gandet av en kommunal badplats vid 

Brunnsviken prioriteras och en plan för 
utveckling av Ursviks friluftsområde tas 
fram.

Oförändrad skatt 
Solna stad har en god ekonomi. Förutom 
ekonomiska ramar för stadens verksamhe-
ter innehåller budgeten beslut om skatte- 
satsen för 2019, vilken ligger kvar på 
nuvarande nivå, 17.12 per skattekrona. 
Bakom förslaget till budget för 2019 står 
en blågrön majoritet i Solna bestående av 
Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Detta får du för dina skattepengar
Vård och omsorg för äldre 24%

Grundskola, fritidshem, särskola 23%

Förskola 18%

Individ- och familjeomsorg 8%

Vård och omsorg - funktionshinder 8%

Gymnasieskola, gymnasiesärskola 6%

Kultur och fritid 5%

Stadsgemensamt (inkl. politik, revision) 4%

Miljö, hälsa och räddningstjänst 1%

Gator, parker och stadsbyggnad 1%

Vuxenutbildning inkl. svenska för invandrare 1%

Integration och arbetsmarknadsåtgärder 0,4%
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På Ulriksdals IP, i anslutning till ishallarna, byggs Solnas 
nya simhall. Simhallen ingår i en unik konstruktion med 
simhall i bottenvåningen och kommersiella lokaler ovanpå. 
Det officiella startskottet gick i oktober och byggnation 
planeras starta under nästa år. 

Simhallen byggs på Ulriksdals IP i direkt anslutning till befintliga 
ishallar. På området skapas därmed en naturlig mötesplats för motion, 
idrott och aktiviteter. Byggnaden i sig kommer samtidigt bidra till en 
mer stadsmässig, inramande front mot järnvägen och länkar ytterligare 
samman västra Frösunda och Ballongberget med Arenastaden.

Brett erbjudande av aktiviteter
Den nya simhallen kommer erbjuda alltifrån simundervisning och 
motionssim till vattengympa och rehab. I simhallen kommer finnas 
totalt tio simbanor om 25 meter, en undervisningsbassäng, en flexibel 
multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng. Det 
kommer även finnas servering, både i och utanför själva simhallen.

Ökat utbud och liv i området
Ovanpå simhallen kommer det att byggas kommersiella lokaler, som 
förvärvas av Fabege. Det handlar framförallt om kontorslokaler, men 
omfattar också publika lokaler för exempelvis restaurang eller café. 
Intäkterna från Fabege kommer att bidra till finansieringen av sim- 
hallen. Samtidigt kommer tillskottet av personer i området bidra med 
rörelse och aktivitet även kvällstid. 

Förbättrade gång- och cykelbanor
I samband med bygget av simhallen förbättras både gång- och cykel- 
förbindelserna i området och cykelparkeringar kommer att byggas.  

På andra sidan Signalbron pågår dessutom planeringen av ett nytt 
parkeringshus. Generellt ses trafiklösningen i området över för att 
skapa både bättre och säkrare förutsättningar för trafik av alla slag. 

Byggstart är planerad till 2019 med färdigställande under 2022/2023.

Startskott  
för ny simhall 

Startskott för simhallen i form av vattenplask!  Från vänster: Klaus Vikström, Vice VD Fabege,  
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd.

Foto: Sasin Paraksa
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AIK svenska mästare 2018

Priser till kvalitetsarbete  
inom omsorgsverksamheten
Nya och utvecklande arbetssätt  
inom Solnas vård- och omsorgs- 
verksamheter lyfts och prisas årligen 
på Kvalitetsdagen, som anordnas  
av Solna stad genom Omvårdnads- 
akademin. 2018 var inget undantag,  
då två vinnare av Kvalitetspriset 2018 
korades och tre hedersomnämnanden  
uppmärksammades.

Solna stad vill med Kvalitetsdagen uppmärk-
samma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveck-
ling inom vård och omsorg. Utvecklingsarbetet 
ska vara kvalitetshöjande för personer som tar 
emot service, stöd och vård inom omvårdnads-
förvaltningens verksamhetsområden.

– Vi strävar hela tiden efter bästa möjliga 
kvalitet för de som behöver service, stöd och 

vård i Solna stad, och Kvalitetspriset är ett  
sätt för oss att uppmärksamma och upp- 
muntra kvalitetsutveckling inom våra 
verksamhetsområden, säger Elisabet Sundelin, 
chef för omvårdnadsförvaltningen.

Vinnare av Kvalitetspriset 2018 blev 
MindMe och Attendo Frösunda vård-  
och omsorgsboende. MindMe tilldelades  
Kvalitetspriset tack vare sitt nytänkande  
sätt att vidareutbilda personalen, och  
Attendo för sitt arbete med att öka de  
boendes och anhörigas möjlighet till  
påverkan och delaktighet. Därutöver 
tilldelades Mussi Okube Russom från  
Skoga Äldrecentrum det nyinstiftade  
priset "Årets handledare". Presentationer  
av vinnare och hedersomnämnande finns  
på solna.se/kvalitetsdagen2018

AIK Fotboll vann över Kalmar i Allsvenskans 
sista omgång. Därmed säkrade solnaklubben 
ännu ett svenskt mästerskap och blev svenska 
mästare för tolfte gången i klubbens historia. 
Stort grattis från Solna stad!

AIK Fotboll blev svenska mästare första gången redan 1900. Klubben 
flyttade till Solna från Stockholm 1937, och samma år blev AIK 
svenska mästare för åttonde gången. Efter fyra ytterligare segrar 1983, 
1992, 1998 och 2009, slog klubben alltså till igen.

Två av spelarna i årets trupp är kanske extra stolta med tanke på att 
de började sin karriär i just AIK; Daniel Sundgren och Panajotis 
Dimitriadis. I det sammanhanget bör även Per Karlsson nämnas.  
Per Karlsson kom till AIK från ett annat solnalag, Vasalunds IF, som 
dessutom är hans moderklubb.

AIK brukar alltid ligga i toppen i antal åskådare på hemmaplan och 
var snubblande nära att vinna även publikmatchen i år. Hammarby var 
dock strået vassare med ett snitt på 23 679 åskådare mot solnaklub-
bens 23 664 åskådare. Däremot utklassade AIK samtliga övriga lag 
med årets publikrekord för en enstaka allsvensk match med 49 034 
åskådare – mot just Hammarby – på Friends Arena den 23 september. 

Solna stad gratulerade AIK till vinsten genom att instifta ett 
stipendium om 25 000 kronor. Stipendiet ska gå till ett av AIK:s 
ungdomslag, som har utmärkt sig genom att visa på god sportslighet 
och god laganda. Stipendiet ska delas ut i samband med ett AIK  
evenemang under hösten 2019. Kristoffer Olsson är en av spelarna som bidrog till att AIK tog guld.

Mussi Okube Russom fick pris som Årets handledare.

Foto: Magnus Neck
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Solnavägen blir en levande stadsgata

I dagsläget är det sju pågående och planerade 
projekt längs Solnavägen:

1. Kvarteret Lagern 
På platsen där den gamla nationalarenan låg 
växer nya kvarter fram. Här byggs 700 nya 
bostäder, skola och ett nytt kontorshus för 
Telenors svenska huvudkontor i nya kvarter 
som länkar samman gamla Råsunda och 
Solna centrum. Utöver bostäder skapas även 
nya lokaler för butiker, service, caféer och 
restauranger, nya lokalgator och parkstråk. 
Bygget pågår.

2. Kvarteret Banken 
400 bostäder och LSS- och sociala lägenheter 
byggs på befintligt parkeringsdäck med 
lokaler i bottenvåning mot Solnavägen. 
Överenskommelsen finansierar Solna stads 
medfinansiering av ny tunnelbana med 50 
miljoner kronor. Preliminär byggstart 2019.

3. Utbyggnad av tunnelbana:  
gula linjen Arenastaden
Tunnelbanan byggs ut från Odenplan till 
Arenastaden genom fyra kilometer långa 
spårtunnlar under mark. Den nya gula linjen 

knyts samman med gröna linjen vid Oden-
plan. Utmed sträckan byggs tre nya stationer: 
Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. 
Preliminär byggstart 2019.

4. Hagalund 4:10
Tre nya bostadskvarter med 600 lägenheter, 
ny förskola, LSS- och sociala lägenheter samt 
ett nytt kontorshus byggs med butiker i 
bottenvåningen mot Solnavägen, i anslutning 
till den nya tunnelbanestationen Södra 
Hagalund. Överenskommelsen finansierar ny 
tunnelbana med 100 miljoner kronor. 
Preliminär byggstart 2020.

5. Solna Access
Detaljplanearbete pågår för ny bebyggelse 
med kontor och butiker i bottenvåningen mot 
Solnavägen, i anslutning till Solna Access och 
den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund 
på den gula linjen. Överenskommelsen 
finansierar ny tunnelbana med cirka 110 
miljoner kronor. Preliminär byggstart 2021.

6. Fogdevreten
250 bostäder, LSS- och sociala lägenheter 
samt en ny förskola byggs på Karolinska 

Institutets campus med butiker i bottenvå-
ningen mot Solnavägen. Överenskommelsen 
finansierar ny tunnelbana med cirka 15 
miljoner kronor. Preliminär byggstart 2020.

7. Hagastaden 
Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter  
och parker att länka samman Solna och 
Stockholm i den nya framväxande stadsdelen 
Hagastaden, där Solnavägen slutar vid Torsplan. 
Här byggs den nya tunnelbanestationen Haga- 
staden på den gula linjen mellan Odenplan 
och Arenastaden. I stadsdelen kommer 
omkring 6 000 nya bostäder att byggas, varav 
ungefär hälften på Solnasidan. Bygget pågår.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata pågår för fullt. Nya bostäder, arbetsplatser och 
service planeras längs den drygt tre kilometer långa vägen. Med butiker, caféer och restauranger i markplan bidrar de nya 
kvarteren till att göra Solnavägen till en tätare och mer attraktiv stadsgata – från Råsundavägen och Stråket i norr, till 
Torsplan i Stockholms innerstad och den framväxande nya stadsdelen Hagastaden.

Visionsbild: BSK Arkitekter/Veidekkex
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Bagartorps  
nya mötesplats 
växer fram
Bagartorp är angivet som ett av stadens utvecklingsområden och 
kommer successivt att utvecklas till att bli en än mer sammanhållen  
och levande stadsdel. Framöver kommer nya lägenheter, ett nytt 
entrétorg till Ulriksdals pendeltågstation samt lokaler för handel och 
service att realiseras. Redan nu står Bagartorps nya tillfälliga mötes- 
plats klar och erbjuder boende som besökare en mängd aktivitets- 
möjligheter. Här finns alltifrån padeltennisplan och boulebanor till  
multisportplan och ett utegym.

Mötesplatsen innebär inte bara nya aktivitetsmöjligheter av olika  
slag, utan padel- respektive multisportplanen och utegymmet har  
även försetts med helt ny och effektiv belysning. Lamporna bidrar  
till en ökad trygghetskänsla i området samtidigt som det möjliggör 
aktiviteter även efter att mörkret fallit på under kvällar och långa 
vinterdagar. Upprustning av lekplatsen, tillkomna boulebanor och  
en liten scen för spontanuppträdanden är ytterligare inslag. Framåt 
vårkanten kommer grönska att pryda mötesplatsen, inte minst tack 
vare de nya fina odlingslådorna som placerats ut. 

Flera lekplatser 
uppfräschade 
under 2018
Stadens lekplatser ska vara roliga, stimule-
rande och trygga. Som en del i en pågående 
satsning har därför fem av stadens lekplatser 
rustats upp under 2018. Fokus har legat på 
alltifrån ny lekutrustning till nya underlag 
samtidigt som bänkar och papperskorgar 
fräschats upp. Upprustningarna har 
genomförts på Västra skogen och Stenbacka 
lekplats i Huvudsta, Carl Thunbergs lekplats 
i Hagalund, Granlidens lekplats i Råsunda 
och Harens lekplats i Bergshamra.  
Läs gärna mer om stadens lekplatser på 
solna.se/lekplatser 

Utegymmet och padeltennisplanen på mötesplats Bagartorp.
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Rekordökning av turismen i Solna
Solna blir ett allt mer populärt besöks- 
mål. Under 2017 ökade den turisteko-
nomiska omsättningen till 4,3 miljarder 
kronor, vilket i sin tur ökade syssel-
sättningen med totalt 16 procent.  
Det visar den så kallade TEM-rapporten, 
som används av fler än 250 kommuner 
och regioner i landet för att mäta den 
ekonomiska betydelsen av besöks- 
näringen.

Under 2017 omsatte övernattande och 
besökare cirka 4,3 miljarder kronor i Solna, 
en ökning med 461 miljoner kronor jämfört 
med året innan. Den största delen av omsätt-
ningen stod logi, handel och restauranger  
för. Två starka orsaker är dels den växande 
hotellnäringen, dels ökningen för Mall of 
Scandinavia. Under föregående år gav 

besöksnäringen sysselsättning till 2 365 
personer på helårsbasis. Det är en ökning  
med 16 procent på ett år.

– Det är glädjande att allt fler väljer att 
övernatta, shoppa och nyttja restaurangutbudet 
i Solna. Tillväxten innebär att fler nya jobb 
skapas i Solna, säger Ylva Bodén, närings- 
livsutvecklare med fokus på besöksnäring  
i Solna stad.

Sveriges femte största hotellkommun
De senaste fyra åren har sju nya hotell öppnat  
i Solna. Under 2017 spenderade besökare 
närmare 700 000 hotellnätter i Solna, vilket 
innebär en ökning med nio procent jämfört 
med året innan. I ren omsättning visar 
siffrorna samma positiva utveckling; hotell- 
näringens omsättning ökade från cirka 265 
miljoner 2010 till 588 miljoner förra året. Det 

gör Solna till Sveriges femte största hotellkom-
mun (enligt en jämförelse från Visita), med 
totalt fjorton hotell i staden. Näst på tur att 
etablera sig i Solna är AC Marriott Hotell i 
Ulriksdal, som planeras öppna i slutet av 2019.

Fo
to

: C
as

p
er

 H
ed

b
er

g

Visionsbild:  
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Visionsbild av AC Marriott Hotell i Ulriksdal.
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Solna stad har Sveriges bästa 
företagsklimat. Det slår Svenskt 
Näringsliv fast när de för elfte året 
i rad tilldelar Solna utmärkelsen.

Svenskt Näringslivs ranking genomförs 
årligen sedan 2001 och omfattar samtliga 
290 kommuner i Sverige. Syftet är att 
visa var i landet det är mest gynnsamt att 
starta, utveckla och driva företag. För 

elfte året i rad har nu Solna stad utsetts 
till Sveriges bästa företagskommun.

– Det är oerhört glädjande att både 
små och stora företag fortsätter att välja 
Solna. Det bidrar till stadens tillväxt och 
konkreta möjligheter att skapa än fler 
lokala arbetstillfällen, säger Åsa Berg-
ström, näringslivschef i Solna stad. 

Två tredjedelar av rankingen utgörs av 
enkätsvar från små och stora företag i 

kommunen. I den sista tredjedelen väger 
Svenskt Näringsliv även in statistiska fak-
torer från SCB (Statistiska centralbyrån) 
och UC (Upplysningscentralen).

– Solna stad har hittat ett vinnande 
koncept med god service och bra 
attityder till företagande, vilket återspeg-
las i företagarnas positiva upplevelse av 
företagsklimatet, säger Annika Bröms, 
regionchef på Svenskt Näringsliv.

BÄSTA FÖRETAGSKOMMUN
– elfte året i rad

Solna stad

PRISREGN ÖVER ÅRETS FÖRETAGARE 

Årets företagare
Priset Årets företagare tilldelades Björn 
Sjöstrand med företaget Scandinavian 
Biopharma. Solnaföretaget är ett bio- 
techföretag med egen utveckling av ett 
nytt drickbart diarrévaccin. Företaget  
vill förbättra för människor i en global 
värld och har redan i uppstartsfasen 
kunnat drivas med vinst. Starka konkur-
renter om priset var den kända Solna- 
krögaren Fredrik Eriksson med Restaurang  
Asplund och Salar Atroshi med företaget 
Viafield, ett direktförsäljningsföretag 
som har specialiserat sig inom event  
och försäljning.

Årets unga affärsidé
Vinnarna av priset Årets unga affärsidé 
blev Jonathan Bäckström och Sara 
Danielsson med företaget Zifro. Företaget 
erbjuder ett webbaserat läromedel för 
programmering i skolan som både för- 
enklar undervisningen för läraren och 
inlärningen för eleven. Som vinnare fick 
de ta emot rådgivningscheck från Handels- 
banken och PwC och en prissumma på 
50.000 kronor av Fabege.

Årets CSR-pris
Årets CSR-pris gick till Rehab Station 
Stockholm och BBS Möbler. De två 

socialt ansvarstagande solnaföretagen 
belönades för sin positiva inställning  
till att ta emot sommarjobbare, personer  
i praktik och för att ha anställt arbets- 
sökande solnabor. 

Årets miljöpris
Solna stads miljöpris tilldelades Water 
Aid Sweden för sitt arbete med att öka 
tillgången till rent vatten i världens 
fattigaste länder. Water Aid Sweden med 
säte i Solna arbetar med insamling, 
information och påverkansarbete med 
fokus på att vatten – och sanitetsfrågan 
ska prioriteras.

Varje år uppmärksammas framgångsrika företagare i Solna.  
Årets vinnare är: 
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Bli god man eller förvaltare!
Är du en engagerad person som vill hjälpa en medmänniska?  
Just nu behöver vi fler gode män och förvaltare.

Eftersom många får vänta på en god man eller förvaltare behövs det  
fler personer som är beredda att göra en insats. Du behöver inga 
förkunskaper men du ska agera med ett sunt förnuft och ha allmänna 
kunskaper i vardagsekonomi. Du ska ha lätt för att engagera dig i andra 
människor och alltid ta beslut som verkar för huvudmannens bästa.  
Läs mer på solna.se/godman

Tänk på brandsäkerheten
Vi är inne i en mysig tid med många tända ljus och brasor. Det innebär 
också att det är extra viktigt att tänka på brandsäkerheten. Brand- 
varnaren är en billig livräddare och en nödvändighet i alla hem. Tänk på 
att kontrollera att batterierna fungerar och dammsug den regelbundet. 
Mossa som dekoration i adventsljusstakar kan lätt fatta eld, så välj hellre 
ett annat material och lämna aldrig levande ljus i ett tomt rum.

Vinter i Solna

Återvinn granen
Den 12-13 januari kl. 10 -14 är det dags för den årliga julgransinsam-
lingen. Granarna som lämnas in blir till fjärrvärme som värmer solna- 
bornas bostäder. Du kan lämna din gran på flera platser. Vid den  
bemannade uppsamlingsplatsen på Solnaplan finns Solna stad  
på plats med fika och svarar på frågor kring avfall. Vid Solna- 
plan får du också en fruktpåse som tack för din insats.  
Obemannade uppsamlingsplatser kommer finnas i Huvudsta,  
Bergshamra och Ulriksdal. Samma tider gäller för samtliga  
uppsamlingsplatser. Läs mer på solna.se/julgran

Hjälp och stöd
Möjligheten till hjälp, stöd och rådgivning finns även efter kontorstid och 
under julens röda dagar. Solna stad samarbetar med andra myndigheter 
och organisationer, som komplement till egna insatser. Har du ett akut 
ärende som inte kan vänta tills ordinarie socialtjänst öppnar kan du 
vända dig till Socialjouren Nordväst på 08-44 44 503 eller 08-44 44 504. 
Agera kvinnojour är en fristående ideell kvinnojour i Solna som man kan 
ringa måndag, onsdag, fredag klockan 19.00–21.00, på telefonnummer 
08-27 90 80. Läs mer på solna.se/krisjour 

Vinteraktiviteter som att åka skridsko, bygga 
snögubbar och åka pulka kräver inte mycket mer  
än vinterväder och vinterkläder. Vattenlekar i 
Vasalundshallen eller en läsdag på biblioteket  
kan vara alternativ för den som inte vill ge sig ut.  
Tips på aktiviteter under vinterlovet hittar du på 
evenemang.solna.se. 

Det finns alltid något att göra 
På stadens fritidsanläggningar hittar du som är ung 
kompisar, aktiviteter och trygga vuxna. För äldre 
ungdomar finns mötesplatser som Solna Ungdoms- 
café, Kurage och Black Sheep. Även biblioteken är 
viktiga mötesplatser. Öppettider, adresser och tips 
på aktiviteter hittar du på solna.se/jullov och på 
membran.nu

Utflykter på isarna
Råstasjön och Brunnsviken är populära utflyktsmål 
på vintern, och isarna plogas ofta inför helgerna 
mellan nyår och sportlov. Senaste nytt om plogningen  
hittar du på solna.se/naturisar

Allmänhetens åkning
Det finns flera isbanor för allmänhetens åkning  
i Solna: Ulriksdals IP, Bergshamra IP, familje- 
isbanan på Huvudstafältet och isbanan vid Mulle 
Meckparken i Järvastaden. Läs mer om vad som 
gäller för de olika platserna på solna.se/istider

Glöm inte hjälmen!
I Skytteholmsparken och vid vattentornet i Bergs-
hamra finns snabba pulkabackar, men för de 
yngsta räcker sluttningarna i Hagaparken gott och 
väl. För ung som gammal kan det vara klokt att 
knäppa hjälmen under hakan ordentligt. 

Snö och halka
Redan i oktober föll vinterns första snöflingor. Många önskar en vit jul, 
men snön kan också ställa till det i trafiken. Staden arbetar hela tiden 
med att vid snöfall röja snabbt och effektivt, samtidigt som halkbe-
kämpning är prioriterat. Du som solnabo kan hjälpa till i det arbetet. 
Genom att respektera servicedagarna möjliggör du för plogbilen att 
kunna snöröja effektivt, även på parkeringsytor. Det är ett måste för att 
hålla hela vägbanan fri. Tack för hjälpen!

Uppdaterad info om snöläge och vinterväghållning återfinns på 
solna.se/snorojning



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

Det går till Solna stads kontaktcenter 
där medarbetarna 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! 

Informationstidning från Solna stad  
Ansvarig utgivare Elin Berlin  
Produktionsledare Tina Finnäs   
Grafisk formgivare Veronica Malmkvist 
Omslagsbild David Zandén  
Illustration sid 4  Petra Emtestam  
Tryck Tryckservice AB   
Upplaga 41 500 exemplar

Stadens sociala medier: 
Instagram: solna_stad  
Facebook: cityofsolna  
Twitter: @solna.se  
LinkedIn: Solna stad

Tillsammans med 20 732  
av era grannar bidrar ni till en 
bättre miljö genom att låta 
matresterna bli till biogas  
och biogödsel. Vill du också 
börja matavfallsinsamla?  
Läs mer på solna.se/matavfall

TACK TILL ALLA ER

1258
MATAVFALLSSORTERA!
HUSHÅLL SOM I ÅR BÖRJAT

En extra hästkraft  
i snösvängen
Djuren på Augustendals 4H-gård vid Huvudsta strand är ett inslag i stadsmiljön 
som uppskattas av många solnabor. En av gårdens bofasta är en ståtlig ardenner 
som heter Valder. Valder är en klassisk svensk arbetshäst som trivs bäst när han 
får göra nytta, gärna tillsammans med gårdsföreståndaren Katarina Uotinen.

Med sina dryga 900 kilo är Valder inte direkt lätt på foten och att galoppera är  
ingen favoritsysselsättning. Men när snöplogen kommer fram och Katarina selar  
på honom, är Valder alltid med på noterna och redo för tjänstgöring. Den special-
beställda plogen hann bara användas några få gånger förra vintern, men med gott 
resultat. Några decimeter nysnö klarar Valder av även om han får kämpa lite. 

Nu väntar ekipaget på årets snö så att Valder får bidra med en extra hästkraft till 
snösvängen i omgivningarna runt gården. Flanörerna längs Huvudsta strand kan se 
fram emot en välkommen fläkt från svunna tider.


