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Det är en intensiv vår som vi lämnar 
bakom oss. Det har varit ett stort fokus på 
att säkerställa att staden har beredskap för 
att möta konsekvenserna av kriget i 
Ukraina. Arbetet har framför allt handlat 
om att välkomna barn och ungdomar i 
förskolor och skolor, att ta emot ensam-
kommande barn och förbereda oss för att 
kunna ordna boendeplatser för flyktingar 

från Ukraina. Vi har givetvis också fortsatt 
att uttrycka vår solidaritet med Ukraina 
genom att flagga med den ukrainska 
flaggan vid stadshuset.

Därutöver har det varit ett stort fokus 
på skola. Stadens skolor har sedan 2018 
arbetat utifrån en antagen kunskapsstrategi 
och kunskapsresultaten har, trots pande-
min, successivt förbättras. Det visar att vi 
är på rätt väg, men arbetet måste fortsätta. 
Under våren har en ny kunskapsstrategi 
arbetats fram, som har fokus på att öka 
elevernas tillgång till behöriga lärare, öka 
undervisningstiden för lärare, skapa ord- 
ning och reda i klassrummen och att öka 
stödet till elever i behov av särskilt stöd.   

Parallellt har staden satsat på att bygga 
nya skolor och på att renovera skollokaler. 
Förutom beslutet om den nya skolan i 
Huvudsta har staden beslutat att bygga en 
ny skola i Järvastaden för att säkerställa 
att barn i lågstadieålder kan gå i skola i 
närområdet. Staden har också, till följd av 
sin välskötta ekonomi, gjort nya avsätt-
ningar till skolupprustningsfonden. Det 
finns nu över 500 miljoner kronor som, 
vid sidan av stadens årliga investerings-
budget, kan användas i arbetet med att 

förbättra arbetsmiljön för Solnas elever 
och lärare. 

Vid sidan om skolan har det fortsatt 
varit ett stort fokus på stadsutveckling. 
Under våren har Solna stads första 
arkitekturprogram tagits fram, som ska 
ligga till grund för gestaltningen av 
framtidens Solna. Solna ska vara en 
sammanhållen, hållbar och levande stad 
med vacker arkitektur. Byggnaderna ska 
vara attraktiva, beständiga och användbara 
och bidra till att skapa en sammanhållen 
och ordnad, men också varierad stad, som 
gör oss alla Solnabor stolta.    

Nu står sommaren för dörren och 
många kommer även i år att tillbringa 
sommaren på hemmaplan. I detta nummer 
av Solnanytt kan du läsa om allt som Solna 
har att erbjuda i sommar. Jag vill tipsa om 
att besöka Överjärva gård – en unik sam- 
manhållen natur- och kulturmiljö i Solna 
med massor spännande aktiviteter för 
framför allt barn och unga.

Njut av sommaren i Solna!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Foto: Casper Hedberg

Ny kunskapsstrategi för 
förbättrade skolresultat  
Solna stad har arbetat fram en ny 
kunskapsstrategi för förbättrade 
kunskapsresultat i Solnas skolor. 
Målsättningen är att grundskolans 
arbete ska leda till att kunskaps- 
resultaten höjs och att varje elev 
har behörighet till gymnasiet. 

Elevresultaten för Solnas kommunala 
skolor har förbättrats sedan den första 
kunskapsstrategin togs fram 2017. 
Andelen elever som uppnår kunskaps- 
resultaten i alla ämnen och andelen elever 
som är behöriga till yrkesprogram har ökat, 
liksom det genomsnittliga meritvärdet. 
Viktiga insatser som gjorts har varit att 
öka elevernas tillgång till behöriga lärare 
och att förstärka organisationen för elever 
i behov av särskilt stöd.

– Det är glädjande att kunskapsresulta-
ten har höjts, trots att vi har haft en 
pandemi. Nu fortsätter det målmedvetna 
arbetet utifrån den nya kunskapsstrategin 
för att höja kunskapsresultaten ytterligare 
och rusta våra elever inför framtiden, 
säger Alessandra Wallman, chef på barn-  
och utbildningsförvaltningen, Solna stad. 

 Arbetet med att öka andelen behöriga 
lärare ska fortsätta. Det ska ske genom 

schemaläggning men även genom att 
fortsätta att skapa förutsättningar för 
lärarna att fokusera på utbildning. Genom 
att anställa årskursmentorer avlastas lärarna 
administrativa uppgifter, samtidigt som 
vuxennärvaron stärks i skolorna. Även 
organisationen för elever i behov av särskilt 
stöd ska stärkas ytterligare och bland annat 
startar en central särskild undervisnings-
grupp hösten 2022.  

Andra viktiga insatser i kunskaps- 
strategin är att stärka det systematiska 

kvalitetsarbetet och lärarnas kompetens. 
Dessutom ska studieron i klassrummen 
förbättras och förväntanskontrakt finnas, 
som tydliggör skolans, vårdnadshavarens 
och elevens ansvar för att eleven når sin 
fulla potential. Även studiemiljön ska 
förbättras genom upprustning av skol- 
lokalerna.

Kunskapsstrategin omfattar förskole-
klass, grundskola och grundsärskola och 
gäller under perioden 2022-2026.

Johan Tyllström samordnar rastaktiviteter. Joceline Romero Massu är årskursmentor.Lärarna får mer tid till undervisning.

Ukrainakriget – Solna stads beredskap 
Den 24 februari inledde Ryssland sitt väpnande angrepp mot 
Ukraina. Ukraina slåss för att försvara sin demokrati och frihet 
och Sverige har tillsammans med övriga EU slutit upp bakom 
Ukraina. Solna stad har sedan krigsutbrottet arbetat för att 
säkerställa beredskap för att möta konsekvenserna av kriget för 
Solna. Det handlar framför allt om att kunna ta emot de som 
befinner sig på flykt. 

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, som innebär 
att flyktingar från Ukraina ges tillfälligt uppehållstillstånd och 
arbetstillstånd i EU under ett års tid med möjlighet till förläng-
ning i upp till två år. Förutom rätt att arbeta får flyktingarna 
tillgång till vård, skola, förskola och socialförsäkringssystem. 

Stadens ansvar är att ordna förskola och skola för ukrainska 
barn och ungdomar. Idag finns 30 ukrainska barn inskriva i 
förskolor och skolor i Solna och beredskap finns för att ta emot 
fler med kort varsel. Staden ansvarar också för att ta emot ensam- 
kommande barn från Ukraina som anvisas från Migrationsverket. 
Staden har hittills tagit emot sju ensamkommande barn.        

Staden har även börjat förbereda sig för att riksdagen kan 
komma att besluta om ny lagstiftning som innebär att kommu-
nerna ska ordna boenden för flyktingar från Ukraina som har fått 
uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet. Staden har gjort 
en inventering av lediga boendeplatser i Solna och kapacitet finns 
framför allt i de boenden på Förvaltarvägen och Stenbacka, som 
uppfördes under förra flyktingkrisen.  

Läs mer om Solna stads arbete till följd av kriget i Ukraina på 
solna.se/ukrainakriget

Ukrainska flaggan vajar utanför Solna stadshus.
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Nytt arkitekturprogram

Arkitekturhistoriker Henrik Nerlund med Råsundavägen i bakgrunden.

Henrik Nerlund är arkitekturhistoriker och till vardags arbetar han som sekrete-
rare och kanslichef vid Stockholms skönhetsråd. Henrik Nerlund har tagit fram 
underlaget till arkitekturprogrammet.   

Varför är det viktigt att ha ett arkitekturprogram?
– Syftet med arkitekturprogrammet är att hitta ett gemensamt sätt att se på 
staden och att öka förståelsen för varför staden ser ut som den gör. Då är det 
lättare att se vilka kvaliteter som ska lyftas fram och förstärkas när staden byggs 
vidare. Tanken är att kunskap och diskussion ska bidra till att framtidens Solna 
blir ännu mer genomtänkt när det gestaltas.   

En av principerna för arkitekturprogrammet är att byggnaden ska utgå 
ifrån upplevelsen i ögonhöjd, varför är den principen viktig?
– All arkitektur bör utgå ifrån människoskalan, eftersom det är i ögonhöjd som 
vi upplever staden. Små detaljer som upplevs i gånghastighet har stor betydelse 
för hur en stad uppfattas såsom exempelvis ett dörrhandtag, en välskött plante-
ring, ett kort eller ett långt kvarter. Ibland utgår stadsplanerare för mycket från 
modell- och fågelperspektivet.

Vad är bra arkitektur i Solna?
– Det finns mycket vass vardagsarkitektur i Solna. Om jag ska välja några goda 
exempel skulle jag kunna nämna Stjärnhusen i Bergshamra, stadsmiljön i Frösunda 
runt Gustav III:s Boulevard och de nya radhuskvarteren i tegel i Ulriksdal.

• Den aktuella platsen.  
All arkitektur ska utgå från  
en plats kvaliteter, identitet, 
karaktär och brister. All ut- 
veckling av platsen ska tillföra 
värde för Solnaborna och 
tillskapa platsen en egen 
karaktärsfull identitet.

• Upplevelsen i ögonhöjd.  
All arkitektur ska utgå från 
upplevelsen i ögonhöjd. Varje 
gata ska ha god entrétäthet  
och välgestaltade bostads- 
entréer. Bottenvåningarna ska 
vara omhändertagna, utföras 
upphöjda och med utrymme  
för publika lokaler eller bostäder. 
Mötet mellan mark och bygg-
nad ska vara välordnat och 
parkering ska ske i garage eller 
längs kantsten.  

• Byggnaden.  
Byggnaden ska vara vacker,  
beständig och användbar. 
Byggnaden ska ha hög kvalitet  
i utformning och material och 
en egen identitet men samtidigt 
samspela på ett väl avvägt sätt 
med omgivningen. Särskild 
omsorg bör ägnas åt fasadens 
indelning och färg samt fönster- 
och balkongplacering. 

• Staden. Staden ska vara 
sammanhållen och ordnad, 
men också varierad. Parker  
och sammanhängande park-
stråk ska bidra till vila, rekrea-
tion, ekologiska spridningsvägar 
och ekosystemtjänster. Gatu- 
nätet ska vara välkopplat och 
ge trygghet genom att erbjuda 
många olika vägar att välja.

Råsundavägen har varit en viktig utgångspunkt för programmet, 
eftersom den är ett gott exempel på en sammanhållen stadsmiljö.

Så ska Solna bli vackrare

Solna fortsätter att växa och nya stads-
kvarter skapas. Nu har Solna stad tagit 
fram ett arkitekturprogram för att säker- 
ställa att staden utvecklas och byggs 
vidare på ett estetiskt tilltalande sätt.

I Solna stads översiktsplan slås det fast att Solna 
ska vara en stad med en tät stadsstruktur och  
en bebyggelse som består av en blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service samt varierar  
i gestaltning. Det är mot den bakgrunden som 
staden har tagit fram ett nytt arkitekturprogram. 

– Solnaborna bryr sig om stadens utformning 
och attraktivitet och vi vill bygga en estetiskt 
tilltalande, sammanhållen och levande stad som 
växer och utvecklas hållbart för alla som bor  
i Solna. Arkitekturprogrammet blir vägledande 
för oss i arbetet med att säkerställa en fin 
arkitektur och en varierad livsmiljö för stadens 
invånare, säger Åsa Bergström, chef för miljö- 
och byggnadsförvaltningen i Solna stad. 

Programmet ska kunna användas som 
inspiration och stöd i såväl tidiga skeden som  
vid framtagande av detaljplaner och bygglovs- 
prövning. Programmet bygger på fyra principer, 
som ska kunna fungera som en slags checklista 
vid nybyggnation, med målet att skapa en fin 
arkitektur med tilltalande rumsbildningar och 
en varierad livsmiljö för Solnaborna. Råsunda- 
vägen har varit en viktig utgångspunkt för 
programmet, eftersom den är ett gott exempel 
på en sammanhållen stadsmiljö av hög klass, 
trots olika byggstilar.

Arkitektur- 
programmets 
fyra principer

Viktigt jobb som  
röstmottagare  
Den 11 september är det val till 
riksdag, region- och kommunfull-
mäktige i Sverige. Under valdagen 
behövs personer som arbetar som 
röstmottagare. En av dem är 
Sepideh Zafar, som numera är en 
veteran i Solnas valarbete.

Att genomföra val till riksdag, region-  
och kommunfullmäktige kräver många 
personer som arbetar under valdagen.  
Bara i Solna behövs det 400 – 450 
personer. Sepideh Zafar arbetade som 
valmottagare första gången 2014 och har 
sedan dess jobbat i varje val och tycker  
att det känns självklart. 

– Det är ett väldigt roligt jobb. Dess- 
utom känns det som att det blir viktigare 
för varje val som går, med allt som händer 
både i Sverige och i omvärlden. 

Att arbeta som röstmottagare innebär 
en lång dag, där man är på plats tidigt på 
morgonen och stannar till sent på kvällen. 
Inför sitt första pass som röstmottagare 
var Sepideh Zafar, som till vardags 
arbetar på Solens öppna förskola, nervös. 

– Det var lättare än jag trodde. Alla 
hjälps åt och som ny fick jag snabbt hjälp 
att komma tillrätta. Det fanns faktiskt 
ingen anledning att vara nervös. 

Bland det roligaste under dagen tycker 

hon är alla möten med nya människor. 
– Alla vi som jobbar har olika åldrar, 

yrken och bakgrunder. Det känns också 
fint att det är en sådan mångfald på de som 
kommer och röstar. Alla har samma mål, 
att göra det de tycker är bäst för Sverige. 

Den 11 september är det dags. Vill du 
bidra till demokratin? Gör som Sepideh 
Zafar och bli röstmottagare. 

Mer information om valet 2022 och 
om jobbet som röstmottagare hittar du på 
solna.se/val2022

Sepideh Zafar är en rutinerad röstmottagare.

Foto: Phia Bergdahl
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Överjärva gård
Överjärva gård är ett trevligt utflyktsmål. Här finns både arrangerade 

aktiviteter såsom gårdsdagar och mycket att uppleva på egen hand. 
Inled sommaren med traditionsenligt midsommarfirande eller besök 
sommarcaféet på gården. På Överjärvas nya webbplats hittar du 
program och öppettider. Läs mer på överjärva.se

Bada ute
Bad och sommar hör ihop. I Solna finns flera fina badmöjligheter. 
Vid Huvudsta strandbad har du möjlighet att bada både från 
sandstrand och brygga. Dessutom finns det bassängbad i både 
Huvudsta och Bergshamra och plaskdamm i både Skytteholm 
och Hagalund. Läs mer om baden på solna.se/badplatser Sommar hos Olle Olsson 

Hos Olle Olsson i Hagalund är  
det söndagsöppet i museum  
och café från juni till augusti.  
Här finns möjlighet att höra 
om Hagalunds historia,  
Olle Olssons liv och konst. 
Material finns för den som 
får lust att skapa. Alla åldrar 
är välkomna! Hela sommaren 
är det utlåning av bouleklot 
och käpphästar i lekverandan.  
Läs mer på solna.se/sommar
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Meningsfull 
sommar för  
Solnas unga
I Solna arrangeras aktiviteter för 
unga under hela sommaren. Det är 
extra viktigt med aktiviteter under 
sommarlovet då det är många 
lediga dagar och det kan vara 
svårt att hitta på något att göra. 

Stadens mötesplatser för unga har ett 
gediget program och arrangerar alltifrån 
kvällsbad, paddling och bowling till 
utflykter, klättring och turneringar. 

– Vi vet att det är extra viktigt att 
erbjuda meningsfulla aktiviteter till alla 
de unga Solnabor som tillbringar stora 
delar av sommaren i Solna. Det gör vi 
genom att hitta på kul aktiviteter 
tillsammans med föreningslivet och 
genom att erbjuda flera hundra unga 
sommarjobb, ett första steg in på arbets- 
marknaden, säger Katarina Påhlman, 
chef på förvaltningen för arbetsmarknad, 
kultur och fritid.

I år erbjuder staden tillsammans med 
näringslivet sommarjobb inom bland 
annat butik, restaurang, bygg, park- och 
fastighetsskötsel samt på utomhusbaden, 
i Kulturparken och i kulturmiljöerna.  
För de unga som vill kombinera ledighet 
med jobb eller annan sysselsättning finns 
Jobbfabriken, som hjälper unga mellan 16 
och 24 år som idag varken  studerar eller 
arbetar, att komma i jobb eller studier. 
Jobbfabriken har öppet hela sommaren.

Ta del av programmet för Sommar i Solna 
på solna.se/sommar

Kontakta Jobbfabriken via  
jobbfabriken@solna.se

Solna Sport & Lek Sommar
Tillsammans med föreningslivet arrangerar staden roliga 
aktiviteter under hela sommaren, på olika platser i Solna.  
I Skytteholmsparken och Hagalundsparken blir det bland  
annat tipspromenad, femkamp, tävlingar och sagostunder.  
Här finns också lekutrustning att låna.  
Pysselpåsar med knep och knåp,  
kritor med mera delas ut till de  
yngsta barnen. Dessutom blir  
det pop-up-aktiviteter i bland  
annat Bagartorp och Bergs- 
hamra. Läs mer om utbud  
och öppettider på  
solna.se/sommar
 

Sommarbiblioteket
I sommar flyttar biblio- 
teket även ut i våra parker  
med bland annat Cykel- 
biblioteket, som besöker  
olika platser runt om i Solna.  
Här har du möjlighet att låna  
böcker och få boktips. För de allra  
minsta barnen finns Bok & Bebis i  
Bergshamra och Skytteholmsparken.  
Även vid Sport & Lek i Hagalundsparken kan  
du träffa biblioteket. Läs mer på bibliotek.solna.se

Kulturparken i Hagalund
I början och i slutet av sommarlovet bjuder Solna 
kulturskola in till Kulturparken i Hagalund som 
håller öppet med gratis workshops för barn och 
unga i dans, konst, musik och skapande.  
Läs mer på solna.se/sommar

Spontanidrott och utegym
Välkommen att spela boll, träna styrka  
eller motionera på annat sätt på någon  
av stadens många utegym och platser  
för spontanidrott. Den senaste i raden  
är den nya spontanidrottsplatsen  
i Hagalund som öppnade i början av  
sommaren. Här kan du spela basket,  
fotboll och styrketräna. Läs mer om alla  
platser på solna.se/spontanidrott
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Sommar i Solna

Foto: Casper Hedberg
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För dig som vill uppleva sommaren hemma i Solna finns det många  
möjligheter. De gröna oaserna såsom Nationalstadsparken med Ulriksdal  
och Haga samt Överjärva gård erbjuder fina utflyktsmål. Utebaden är  
öppna för alla som vill ta ett dopp. Vill du ha en aktiv sommar finns det  
motionsspår, flera utegym och många platser för spontanidrott.
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Solna stad skärper kraven på 
fastighetsägare att bygga stora 
lägenheter vid nybyggnation i 
Solna. Det beslutade kommun- 
fullmäktige i samband med att 
Solna stads riktlinjer för bostads-
försörjning antogs under våren. 

Solna är en av de kommuner i landet som 
bygger flest bostäder. Under 2021 byggdes 
cirka 750 nya bostäder. Många av de lägen- 

heter som har byggts är små och idag är 
cirka 70 procent av lägenheterna i Solna 
mindre än 80 kvadratmeter. För att öka 
andelen stora lägenheter i bostadsbeståndet 
har staden beslutat att skärpa kravet på 
byggnation av stora lägenheter för fastig- 
hetsägare som bygger bostäder i Solna. 

– Det är viktigt att Solna även kan  
tillgodose växande barnfamiljers behov  
av större bostäder. Det ska finnas möjlig-
het att bo kvar i Solna om familjen växer 

och det finns behov av ett större boende, 
säger Ann-Christine Källeskog, plan- och 
exploateringschef i Solna. 

Kravet innebär att fastighetsägare som 
vill bygga bostäder i Solna åläggs att 
bygga 25 procent stora lägenheter i 
nybyggnadsprojekten. Av de stora 
lägenheterna ska 15 procent vara 4 rum 
och kök om minst 100 kvadratmeter och 
10 procent ska vara 5 rum och kök om 
minst 110 kvadratmeter. 

Cirka 80 hyresrätter kommer att byggas i centrala 
Solna. Byggnadsnämnden beslutade i maj att  
genomföra samråd om detaljplanen, som möjliggör  
för Bostadsstiftelsen Signalisten att bygga de nya 
lägenheterna.

De nya hyresrätterna kommer att byggas mot Huvudstagatan  
i kvarteret Turkosen, som ligger i direkt anslutning till Solna 
centrum. I den nya bebyggelsen kommer det också att finnas  
ett LSS-boende och i kvarteret en vårdcentral. 

Det byggs också nya hyresrätter på andra ställen runt om i 
Solna. Nyligen färdigställdes närmare 100 hyresrätter i Råsunda 
av Wåhlins Fastigheter. Även Bostadsstiftelsen Signalisten ligger  
i startgroparna för att börja bygga 255 lägenheter i Råsunda, 130 
lägenheter i Bagartorp och 78 lägenheter i Bergshamra. Dessut-
om kommer Fabege att bygga 120 hyresrätter och Solporten 80 
hyresrätter i Haga Norra. I anslutning till Haga Norra kommer 
även Skandia Fastigheter att bygga drygt 200 lägenheter och i 
Bergshamra bygger Stena Fastigheter 60 lägenheter. 

Vid sidan av dessa projekt som börjar byggas i närtid pågår 
planering för 70 hyresrätter i anslutning till utbyggnaden av 
Mälarbanan och ytterligare 100 hyresrätter i Bagartorp.

Nya hyresrätter på gång i Solna

Nya hyresrätter i kvarteret Turkosen. Vy sett från nordväst  
mot Huvudstagatan/Hannebergsgatan.

Bild: White arkitekter

Ny skola i Järvastaden 
En ny F-3-skola börjar byggas i Järvastaden under 2022. Skolan byggs 
för att möta det växande behovet av elevplatser i stadsdelen och 
förväntas öppna höstterminen 2024.

Kommunstyrelsen beslutade i mars att en ny skola ska byggas i Järvastaden på  
andra sidan Järva Skjutbaneväg. Skolan planeras för cirka 240 elever, från förskole-
klass till årskurs tre, inklusive fritidshem. 

– Järvastaden växer och för att säkerställa att barn i lågstadieåldern kan gå i skola 
i sitt närområde bygger staden en ny modern skola i stadsdelen. De nya lokalerna, 
småskaligheten och läget nära naturen kommer sannolikt att attrahera många duktiga 
lärare, som är grunden för en skola av hög kvalitet, säger Alessandra Wallman, chef 
på barn- och utbildningsförvaltningen.

Den nya skolan kommer att drivas i kommunal regi. Skolan blir ett komplement  
till den fristående Raoul Wallenbergsskolan, som redan idag driver en F-6 skola  
i Järvastaden och en 7-9 skola i Bagartorp. 

Den nya skolan kommer att ligga centralt i Järvastaden, nära stora parkytor med 
lekpark och naturlek som skapar goda möjligheter till fysisk aktivitet. Skolan byggs 
med krav på hög miljöklassning. Den får ett modernt kök för tillagning av elevernas  
frukostar, luncher och mellanmål.

Nya bostäder 
Många vill bo i Järvastaden och för att 
möta efterfrågan har hittills 3000 nya 
bostäder planlagts, varav huvuddelen 
också har byggts. Därutöver kommer 
ytterligare 1000 nya bostäder att byggas, 
varav 40 bostäder kommer att vara 
rad- och kedjehus i den norra delen av 
området. Arbetet med detaljplanen är 
igång och här planeras även för fler 
förskoleplatser, LSS-boende och bättre 
gång- och cykelvägar inom området.

Idrottsplats med tre fotbollsplaner
I norra Järvastaden byggs en ny idrotts-
plats med tre fotbollsplaner: en fullstor 
elvaspelsplan, en niospelsplan och en 
sjuspelsplan. Det blir även en huvud-
byggnad samt en ny entré till Igelbäck-
ens naturreservat och Ursviks frilufts-
område samt ett utegym och aktivitets- 
yta för olika bollsporter. 

Idrottsplatsen börjar byggas under 
2022 och ska vara färdig i slutet av 2023.  
Järvastadens idrottsplats blir stadens 
näst största fotbollsanläggning efter 
Skytteholms idrottsplats och kommer 
att ge ett välkommet tillskott på över  
10 000 extra idrottstimmar per år för 
Solnas skolelever och föreningsliv.

Nytt elljusspår och utegym 
Ett nytt elljusspår nära den nya idrotts- 
platsen har öppnat och ansluter till de 
befintliga spåren i Ursviks friluftsområde. 
Det nya spåret erbjuder tillfällen för 
motion och en trevlig väg till Igelbäckens 
naturreservat. Belysningen har anpassats 
för att värna om det nattaktiva djurlivet 
och holkar för fladdermöss och ugglor 
sätts upp i området.

Vid entrén till Igelbäckens naturre-
servat har också ett nytt utegym byggts. 
Det cirkelformade utegymmet består av 
sju ytor för olika typer av träning samt 
ett mittparti för avslappning och 
stretching. Gymmet är tillgänglighets-
anpassat och en mängd träd, buskar 
och plantor förhöjer träningspasset.

Mer på gång  
i Järvastaden

Fler barnfamiljer 
ska kunna bo  
kvar i Solna stad

Foto: PlattformSolna fortsätter att klättra i miljöranking
Solna stad klättrar i år till plats 16 av 290 kommuner i den rankning av Sveriges miljö- 
bästa kommuner som årligen genomförs av tidningen Aktuell Hållbarhet. Det är en 
förbättring med fem placeringar jämfört med förra årets mätning. Det är även 
Solnas bästa placering någonsin, sedan rankningarna inleddes för fjorton år sedan.

– Jag är glad över stadens fina placering med vårt bästa resultat någonsin. Det är 
ett kvitto på att stadens starka fokus på hållbar stadsutveckling och klimatarbete  
har givit resultat, säger Kristina Tidestav, stadsdirektör i Solna. 

Aktuell Hållbarhet har rankat Sveriges miljöbästa kommuner de senaste fjorton 
åren. Rankningen baseras på en kommunenkät samt aktuella data från ett tiotal 
andra källor, bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens 
rätt och Avfall Sverige. I år ingår även nyckeltal kopplade till klimatdata.

Foto: Victoria Henriksson
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Cykelvägarna utvecklas 
Arbetet med att förbättra Solnas cykelvägnät fortsätter. Det lång- 
siktiga målet är att resandet med cykel i Solna ska stå för 20 procent 
av det totala antalet resor.

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts på att utveckla cykelvägnätet. 
Bland annat har cykelstråk byggts längs Råsta strandväg, Ekelundsvägen, Solna- 
vägen och Huvudsta allé. I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2022 satsades 
ytterligare 19 miljoner kronor för att främja ett hållbart resande med cykel i Solna. 

– Under året kommer vi bland annat att bredda cykelvägar, separera cyklister och 
fotgängare och skapa fler cykelparkeringar. Dessa arbeten kommer att gynna både 
Solnabor och besökare i staden, säger David Nordin, stadsmiljöchef i Solna stad. 

Exempel på insatser under 2022 
• För att öka trafiksäkerheten vid Huvudstabadet görs sträckningen för fotgängare 

och cyklister om. Den gemensamma vägytan breddas för att separera bilar och 
fotgängare och nya cykelparkeringar anläggs. 

• Den 1,3 kilometer långa sträckan från Överjärva gård till Sollentuna breddas. 
Cykelparkeringar anläggs också vid busshållplats Sörentorp. 

• På Evenemangsgatan skapas en separat cykelväg bredvid den befintliga gångba-
nan på vägens västra sida.  

• Sträckan mellan Pampas Marina och Ekelundsbron rustas upp i två etapper. 
Gång- och cykelvägen breddas och vägen under bron får en rakare sträckning. 

• I Hagalundsparken breddas cykelstråket, som förbinder Märstastråket med Solna 
centrum och vidare mot Sundbyberg, och ges mindre lutningar och mjukare 
svängradier. 

Läs mer om vilka arbeten som är planerade under året på solna.se/cykla2022

Solna stad satsar ytterligare 400 
miljoner kronor på upprustning av 
stadens förskole- och skollokaler. 
Det beslutade kommunfullmäktige  
i samband med beslutet om att 
godkänna Solna stads årsredovis-
ning för 2021.

Solna stad investerar varje år 110 miljoner 
kronor i upprustning av stadens fastigheter 
med inriktning på framför allt skolor och 
förskolor. Därutöver har staden genom att 
använda överskotten från tidigare år byggt 
upp en skolupprustningsfond med 170 
miljoner kronor. Nu avsätts ytterligare  
400 miljoner till skolupprustningsfonden 
av stadens ekonomiska överskott från 
2021. Totalt finns nu 525 miljoner kronor  
i skolupprustningsfonden, som förstärker 
den årliga investeringsbudgeten för upp- 
rustning av stadens lokaler. 

– Solnas välskötta ekonomi gör att vi 
kan fortsätta att göra satsningar på upp- 
rustning av förskole- och skollokaler. 
Genom avsättningen till skolupprustnings-
fonden kan vi öka takten i arbetet med att 
skapa en bättre studiemiljö för Solnas elever, 
säger Kristina Tidestav, stadsdirektör.

Under de senaste åren har skolupprust-
ningsprojekt pågått på bland annat Råsunda 
skola, Ekensbergsskolan, Skytteholmsskolan, 
Parkskolan och Ulriksdalsskolan. Inrikt-
ningen för de kommande åren är att färdig- 
ställa renoveringen av Råsunda skola och 
fortsätta rusta upp Ekensbergsskolan. 

400 mkr  
satsas på att  
rusta skolor

Välfärdsbiblioteket gör 
seniorer mer digitala

Under våren öppnade välfärdsbiblioteket 
på Solna stadsbibliotek. Välfärdsbibliote-
ket syftar till att underlätta för Solnas 
äldre att använda och lära sig mer om 
teknik och digitalisering. Det finns en 
digital fixare, Emina Ekenryd, kopplad 
till Välfärdsbiblioteket, som seniora 
Solnabor kan kontakta för att få hjälp att 
hantera sina lån. För några av produkterna 
– surfplatta, robotdammsugare och 
smarta lampor – behöver Emina Ekenryd 
också vara med i hemmet för att installera 
produkten.   

Produkter för utlåning 
• Surfplattor   
• Hörlurar   
• Smart box att koppla till TV   
• Röststyrd assistent   
• Aktivitetsarmband   
• Smart väckarklocka   
• Smarta lampor   
• Sensorlampa   
• Robotdammsugare 
Läs mer på solna.se/valfardsbiblioteket

Spara på vattnet  
när värmen kommer
Under varma och torra dagar används 
väldigt mycket dricksvatten för bevattning 
samt till att fylla pooler. Det innebär att 
vattenförbrukningen kan öka med över 30 
procent. Solna, liksom övriga kommuner 
inom kommunalförbundet Norrvatten, 
hämtar sitt vatten från Mälaren. Även om 
det finns gott om vatten i Mälaren så kan 
vattenverket bara rena och producera  
en viss mängd dricksvatten.
 
Tips för att spara vatten:
• Duscha istället för att bada.
• Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
• Laga droppande kranar och läckande 

toalettstolar.
• Undvik att vattna när det är som varmast 

så att inte vattnet avdunstar.
Läs mer på solna.se/vattenforsorjning

Voi lanseras i Solna
Solna stad lanserade under förra året en 
trafiksäker lösning för uthyrning av elspark-
cyklar. Det innebar att Solna som första 
kommun i landet inrättade fasta stationer för 
uthyrning och parkering av elsparkcyklar. 
Samma upplägg gäller under 2022 och i maj 
startade elsparkcykelföretaget Voi upp sin 
verksamhet i Solna. 

– Jag är glad över att vi har nått en överens-
kommelse med Voi om en ansvarsfull och trafik- 
säker uthyrning av elsparkcyklar i staden, säger 
David Nordin, stadsmiljöchef i Solna stad. 

Överenskommelsen innebär att staden 
upplåter mark som kommer att användas som 
elsparkcykelstationer. Cirka 50 platser har 
märks ut med skylt i stadsmiljön, och varje 
enskild plats beräknas rymma cirka 20 elspark-
cyklar. Företaget får ha maximalt 200 elspark- 
cyklar i staden och de kommer att ha ett särskilt 
ansvar för att inte störa trafiken och stadsmiljön. 
Stationerna för uthyrning hittar du på  
solna.se/elsparkcykel

Seniorer odlar på Överjärva gård
I början av maj träffades ett glatt gäng seniorer vid växthuset på Överjärva gård. 
Odlingsexperten Linda Schilén guidade deltagarna genom försådden, berättade om 
växterna och gav goda råd. Trädgårdsgruppen träffas nu varje tisdag för att umgås 
och pyssla om sina växter, med siktet inställt på ett extra prunkande Överjärva gård 
till sensommaren. Läs mer på solna.se/seniortraff 

Foto: Ulf Huett Nilsson

Råsunda skola Annex

David Nordin, stadsmiljöchef i Solna,  testar 
elsparkcykelparkeringen utanför stadshuset.



Vill du nå Solna stad?
Ring 08-746 10 00, gå in  
på solna.se/kontakt eller  
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Stadshusgången 2.
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Fredag: 8.00 – 15.00
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solna.se/oppettider
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Hej! 

Kvarteret Motorn – vinnare  
av Solna stads stadsmiljöpris
Kvarteret Motorn är årets vinnare  
av Solna stads stadsmiljöpris. 
Byggnaden har uppförts av JM.

Byggnaden har gestaltats på ett sätt som  
är väl anpassat till stadsdelen. Den knyter  
an till Råsundas klassiska stenstad med 
sina putsade fasader i rött och brunt.

– Ett av Råsundas kännetecken är  
de klassiska putsade fasaderna i rött  
och brunt och kvarteret Motorn har på  
ett omsorgsfullt sätt tagit hänsyn till  
stadsdelens karaktär och kulturhistoria. 
Stort grattis till en värdig vinnare, säger 
Åsa Bergström, chef för miljö- och bygg-
nadsförvaltningen i Solna stad.

Stadsmiljöpriset delas årligen ut för en 
byggnad, anläggning eller annan åtgärd  
i Solna som på ett bestående sätt förskönat 
stadsbilden. Nominerade till årets stads-
miljöpris var även påbyggnaden av Quality 
Hotel Friends i Arenastaden och Råsunda 
skola Annex.

Skandinaviens  
mest energi- 
effektiva hotell  
vinner Solna  
stads miljöpris
Solna stads miljöpris går till fastig-
hetsbolaget Fabege i samarbete 
med Nordic Choice Hotel för House 
of Choice, ett hotell i Arenastaden.

House of Choice, som färdigställdes 2021, 
är Skandinaviens mest energieffektiva 
hotellbyggnad och beskrivs i stadens 
motivering som ett föredöme för andra 
aktörer som vill bygga miljömedvetet.

House of Choice är ritat av White 
Arkitekter och verksamheten drivs av 
Nordic Choice Hotels. Med hjälp av 

omkring 2400 kvadratmeter solceller, 
passivhusteknik och geoenergi är det 
Skandinaviens första nollenergihotell.

 
Ur juryns motivering:
"Genom att bygga smart och innovativt 
har vinnarna visat vägen för klimatsmart 
och hållbart byggande, utan att tumma på 
bekvämligheten. Det är inte bara en stor 
insats för klimatet utan också ett föredö-
me och en viktig inspiration för alla andra 
aktörer som ska bygga miljömedvetet och 
nytänkande för framtiden."

Foto: Lasse Olsson Photo

Foto: Solna stad


