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Det har varit en intensiv vår med ett stort 
fokus på skolan. Sedan 2018 arbetar 
Solnas skolor målmedvetet utifrån en 
antagen kunskapsstrategi och kunskaps- 
resultaten har successivt förbättras. Det  
är glädjande och visar att vi är på rätt väg. 
Inriktningen är att fortsätta höja kvalite-
ten på undervisningen. Elevernas tillgång 
till behöriga lärare ska öka, samtidigt som 
nya roller utvecklas inom skolan, som 
avlastar lärarna och ger mer tid för 
undervisning. Staden gör också en 
satsning på elevernas och lärarnas 
arbetsmiljö och har avsatt 170 miljoner 
kronor för att skapa moderna och trygga 
skollokaler, som stödjer undervisningen. 
Sammantaget skapar detta förutsättningar 
för att lyfta Solna som skolkommun.

Parallellt med arbetet med att förbättra 
kunskapsresultaten har staden också 
skapat förutsättningar för nya skolor  
i Solna. I höst öppnar Internationella 
Engelska Skolan (IES) en 4-9 skola i 
Huvudsta och Raoul Wallenbergsskolan 
ett högstadium i Bagartorp. Planering för 
en ny F-9 skola pågår också i Huvudsta, 
som beräknas stå färdig 2024/2025. 

Staden har också under våren arbetat 
med att utveckla arbetssätt för att möta 
ungdomar som behöver stöd för att 
komma i arbete i den allt tuffare arbets-
marknaden. I juni sjösätts Solnamodellen 
Unga för att stödja Solnas ungdomar till 
jobb, studier eller eget företagande. Navet 
i satsningen är den nystartade verksam-
heten, Jobbfabriken, som kommer att 
finnas på Fabrik 38, mötesplatsen i 
Hagalund för Solnas äldre ungdomar.

 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  
lite av allt som Solna har att erbjuda i 
sommar. Passa på att njuta av sommaren  
i Solna och ta hand om er och era nära. 
Förhoppningsvis ser vi ljuset i tunneln i 
denna pandemi till hösten.

Trevlig sommar!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktige har antagit en detaljplan som möjliggör en  
utveckling av Bagartorps centrum med nya bostäder, ett upprustat 
centrum och en förbättrad anslutning till Ulriksdals pendeltågs- 
station. Syftet är att länka samman stadsdelen med Järvastaden  
och Nya Ulriksdal.

Nya bostäder och upprustat centrum 
Bagartorp är ett av Solnas prioriterade utvecklingsområden. Syftet med detaljplanen 
är att Bagartorp ska bli en mer levande, trygg och attraktiv stadsdel. Planen innebär 
ny bebyggelse med cirka 230 nya bostäder i varierade lägenhetsstorlekar, varav 130 
blir hyresrätter som kommer att uppföras av bostadsstiftelsen Signalisten. De övriga 
bostäderna kommer att uppföras av Besqab.

Det nya kvarteret omfattar ett höghus med sjutton våningar, ett lägre punkthus 
med nio våningar och två lamellhus med sju våningar. I gatuplan mot centrum- 
torget planeras lokaler för restauranger, butiker och annan service, som bidrar till en 
mer levande, attraktiv och tryggare stadsmiljö. Samtidigt genomförs en upprustning 
och omgestaltning av entrétorget mellan Bagartorpsringen och Ulriksdals pendel-
tågsstation, med fler gröna ytor och bättre stråk för cykel- och gångtrafik.

Förutom bostäderna i anslutning till Bagartorps centrum pågår planering för cirka 
140 ytterligare bostäder och ett vård- och omsorgsboende för äldre i Bagartorp. 

Ny högstadieskola 
Därutöver pågår byggnationen av en ny skola i Bagartorp när Raoul Wallenberg- 
skolan expanderar och kompletterar sin skola i Järvastaden med ett högstadium  
i Bagartorp med plats för 360 elever. Skolan kommer att ha en idrottsprofil och i 
anslutning till skolan byggs även en idrottshall, som även kan nyttjas av föreningar 
efter skoltid. I skolan anordnas också helt nya lokaler för fritidsgården Torget, med 
fritidsverksamhet för ungdomar kvällar och helger. Höstterminen 2021 beräknas 
skolan ta emot sina första elever.

Bostäder och upprustat  
centrum i Bagartorp 

Den 24 maj antogs detaljplanen för 
en ny idrottsplats i Järvastaden av 
kommunfullmäktige. Idrottsplatsen 
kommer att anläggas i nära anslut-
ning till Igelbäckens naturreservat 
och friluftsområde. Detaljplanen 
möjliggör även en ny entré till natur-
reservatet.

Idrottsplatsen kommer att ha tre fotbolls- 
planer, varav en elvamannaplan, en niomanna-
plan och en sjumannaplan. Anläggningen 
omfattar även byggnader för omklädning, 
servering och drift samt parkering för cykel 
och bil.  

– Den nya idrottsplatsen kommer 
verkligen att bli ett lyft för föreningslivet  
i Solna. Med tre nya fotbollsplaner tillförs 
många timmar idrottstid till Solnas skolor 
och föreningar. En stor fördel är även 
närheten till det omtyckta friluftsområdet  
i Igelbäckens naturreservat, med tillgång till 
motionsspår, säger Katarina Påhlman, chef 
för förvaltningen för arbetsmarknad, kultur 
och fritid. 

Idrottsplatsen blir stadens näst största 
fotbollsanläggning efter Skytteholms 
idrottsplats. Totalt tillförs över 10 000 
timmar idrottstid per år till Solnas skolor 
och föreningsliv.

Ny idrottsplats 
i Järvastaden 

Vy över entrétorget och de nya punkthusen. Illustration: ÅWL arkitekter

Hjälp till att bromsa smittan!
Vi har alla ett personligt ansvar för att 
minska smittspridningen. Pandemin är 
inte över och vi behöver hålla i och hålla 
ut för att inte fler ska drabbas. Det du gör, 
gör skillnad för dig och för många andra.  

Solna stad följer utvecklingen av corona- 
pandemin och är beredd att förstärka sina 
insatser om det behövs. Tillsammans med 
övriga kommuner, regionen och andra 
myndigheter i Stockholms län följer staden 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt 
regionala rekommendationer. Tillsammans 
kan vi bromsa smittan! 

Tack för att du hjälper till!

 Viktiga saker som alla ska göra: 
• Stanna hemma vid förkylningssymptom. 
• Håll avstånd till andra både inomhus  
 och utomhus. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. 
• Undvik resor med kollektivtrafik.
• Använd munskydd om du behöver resa  
 med kollektivtrafiken.
• Besök inte platser med mycket folk  
 och trängsel.
• Använd munskydd i inomhusmiljöer,  
 där trängsel inte går att undvika.
• Ha inte fysisk kontakt med andra  
 än de som du bor med. 
• Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan.

2-metersregeln

Ett sätt för dig att rädda liv.

Så ofta  
du kan

RS_1177_2-metersregeln_Eurosize_1185mmx1750+5mm_Tryck.indd   1RS_1177_2-metersregeln_Eurosize_1185mmx1750+5mm_Tryck.indd   1 2020-04-20   16:452020-04-20   16:45
Hall_avstand_v20-24_eurosize.indd   1Hall_avstand_v20-24_eurosize.indd   1 2020-04-28   14:452020-04-28   14:45

OBS! Dessa råd gällde vid tidningens tryckning och kan ha förändrats vid tidningens 
utgivning. För den senaste informationen besök 1177.se och solna.se/coronavirus

Foto: Rebecca Wallin
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Solnavägen omvandlas 
till levande stadsgata 
De närmaste åren påbörjas omvandlingen av Solnavägen från trafikled 
till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik. Nya stads- 
kvarter kommer att växa fram längs vägen med en blandning av bostäder,  
arbetsplatser och service såsom butiker och restauranger.  
Nya bostadskvarter planeras både runt Solna centrum  
och i Södra Hagalund.  

Trafiken på Solnavägen kommer att påverkas  
medan arbeten längs vägen pågår. Periodvis  
kommer endast ett körfält i varje riktning  
på Solnavägen att vara öppet. Gång- och  
cykeltrafik kommer att ledas om. För  
aktuell information om trafikstörningar  
på Solnavägen se solna.se/solnavagen

Ny tunnelbana 
till Arenastaden 
Det märks att utbyggnaden av tunnel- 
banan till Arenastaden har kommit igång  
i Solna. Från arbetsområdet i Rudviken 
spränger Region Stockholm ut en 350 
meter lång arbetstunnel som ska leda  
fram till den framtida stationen Södra 
Hagalund. Arbetstunneln kommer att 
användas under hela byggtiden för att 
transportera maskiner, personal, berg- 
massor och så småningom byggmaterial 
och installationer. När tunneln är 
utsprängd i slutet av året kan arbetet  
med spårtunnlarna och stationen börja.  
Just nu handlar Region Stockholm upp  
en entreprenör som ska bygga stationerna 
Arenastaden och Södra Hagalund samt 
spårtunnlarna. När entreprenören är på  
plats kommer Region Stockholm skicka 
ut information om projektet till boende 
och verksamheter i närområdet.

Gula linjen byggs från Odenplan 
till Arenastaden och ansluter till 
Grön linje vid Odenplan. Tre 
stationer byggs utmed sträckan: 
Hagastaden, Södra Hagalund 
och Arenastaden. Den nya 
tunnelbanan kommer att ge god 
kollektivtrafikförsörjning till de 
viktiga tillväxtområdena i 
Hagastaden och Arenastaden 
och bidrar därigenom till  
byggandet av bostäder. 

Planerad trafikstart för den nya 
tunnelbanan är 2028. 

Mer information hittar du på
nyatunnelbanan.se

Fakta om Gula linjen

Resultaten från luftmätningarna för 2020 visar att Solna 
klarar miljökvalitetsnormerna och att luftkvaliteten har 
förbättrats jämfört med 2019.

Solna stad började mäta luftkvalitet 2019 med hjälp av en luftmätnings-
station på Råsundavägen. Det som mäts är andelen av olika partiklar, 
kvävedioxid och kväveoxid i luften. Nu har mätningarna för 2020 
fastställts och resultaten visar på en positiv utveckling.

– Det är väldigt glädjande att vi både förbättrar oss från 2019 och att 
vi återigen klarar miljökvalitetsnormerna, säger Karolina Ernarp, biträd- 
ande förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen, Solna stad.

I verksamhetsplan och budget för 2021 satsas en miljon kronor på 
åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. Under våren inleddes arbetet 
med dammbindning, där magnesiumklorid som läggs ut på gatan 
förhindrar damm från att spridas i luften. Samtidigt utökades sandupp-
tagningen och mer växtlighet ska planteras nära stadens vägar.

Bättre luft i Solna under 2020 

Nya stadskvarter  
i centrala Huvudsta
Solna stad har kommit överens med Skanska 
och Fabege som skapar förutsättningar för en 
omfattande stadsutveckling i centrala Huvudsta. 

Tillsammans förvärvar Skanska och Fabege cirka 150 000 
kvadratmeter mark som friläggs när Mälarbanan byggs ut 
och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Projektet omfattar 
cirka 1 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser i nya 
gröna stadskvarter, som länkar samman Huvudsta med 
Skytteholm och centrala Solna. 

Bostäder, förskolor och arbetsplatser 
Överenskommelsen innebär att Skanska förvärvar mark 
för att uppföra cirka 85 000 kvadratmeter bostäder med 
lokaler för till exempel restauranger, butik och annan 
service i gatuplan för att skapa en trygg och levande 
stadsmiljö. Skanska kommer även att uppföra två förskolor 
och en gruppbostad för LSS-boende. Fabege förvärvar 
mark för cirka 10 000 kvadratmeter bostäder och 52 000 
kvadratmeter kontorslokaler, både i anslutning till 
intunnlingen av järnvägen i Huvudsta och i anslutning 
till Solna Business Park. 

Förstärkt kollektivtrafik  
I samband med utbyggnaden av Mälarbanan förstärks 
även kollektivtrafiken i området med en ny pendeltågs- 
station i Huvudsta och en ny stationsentré i Solna Business 
Park från Sundbybergs station. Den nya bebyggelsen 
planeras att uppföras under perioden 2030 – 2040. Totalt 
uppgår stadsutvecklingsprojektet i centrala Huvudsta till 
15 miljarder kronor. 

Stadsbebyggelse längs överdäckningen av Mälarbanan.  
Illustration: AIX Arkitekter
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Arbetet fortsätter med att omvandla Solnavägen till en levande stads-
gata. Nu har beslut fattats om att genomföra samråd om detaljplanen 
för kvarteret Gelbgjutaren i det som idag är Hagalunds arbetsplats- 
område. Detaljplanen omfattar bland annat bostäder och förskola  
samt ett torg vid stationsentrén till en av uppgångarna för den kom-
mande tunnelbanestationen Södra Hagalund.

Detaljplanen möjliggör en blandad stadsbebyggelse i direkt anslutning till den 
kommande tunnelbanestationen Södra Hagalund och omfattar cirka 365 nya 
lägenheter, kontor, en ny förskola samt LSS-lägenheter. Som ett led i Solna stads 
ambition att erbjuda ett varierat utbud av lägenhetsstorlekar ska minst 25 procent  
av lägenheterna bestå av fyra rum och kök eller mer. 

I den östra delen av kvarteret anläggs ett torg som bland annat ska rymma en  
av de nya entréerna till tunnelbanestationen Södra Hagalund. Torget blir en levande 
samlingsplats för verksamheter som till exempel caféer och butiker. 

Samrådsperioden för detaljplanen är mellan 26 maj och 7 juli 2021. Digitalt 
samrådsmöte ägde rum den 14 juni. Läs mer på solna.se/gelbgjutaren

Samråd för utveckling  
av Södra Hagalund

Flygvy - Nya bostadshus, nytt torg och ny kontorsbyggnad. Illustration: Archus och Brunnberg&Forshed

Bostadskvarteret – vy från torget.  
Illustration: Archus

Kontorsbyggnad – vy från Industrivägen.
Illustration: Brunnberg&Forshed
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Överjärva gård utvecklas 
med fokus på hållbarhet  
och närturism
Nu tar Solna stad nästa steg i 
utvecklingen av Överjärva gård. 
Aktiviteter planeras inom natur, 
djur, kultur samt friluftsliv och 
fokus ligger på lärande, lek och 
upplevelser. Det fortsatta arbetet 
genomförs i nära samverkan med 
lokala aktörer, föreningslivet och 
besöksnäringen.

Nu går arbetet med utvecklingen av 
Överjärva gård in i en ny intensiv fas. 
En lång rad aktiviteter planeras för att 
utveckla gården som populärt utflykts-
mål med en helhetssyn på hållbarhet.  
I arbetet tillvaratas även gårdens 
möjligheter för ungas sysselsättning 
med koppling till besöksnäringens 
omställning till närturism – ett sätt att 
möta de konsekvenser av pandemin som 
kommer att påverka samhället under 
lång tid framöver.  

– Utvecklingen av Överjärva gård  
är ett arbete vi gör tillsammans med 
aktörerna på gården, besöksnäringen 
och föreningslivet. Vi utgår från en 
helhetssyn på hållbarhet och samspelet 
mellan natur och kultur när vi planerar 
aktiviteter för detta unika besöksmål  
i Solna, säger Katarina Påhlman, chef 
för förvaltningen för arbetsmarknad, 
kultur och fritid.

Fokus på lärande och lek  
Förvaltningen för arbetsmarknad, 
kultur och fritid har lett arbetet med  
att ta fram programmet för Överjärva 
gård. Utgångspunkten är stadens vision 
och utvecklingsplan för Överjärva gård,  
som togs fram 2018. Programmet 
innehåller aktiviteter inom fyra 
områden: ”Friluftsliv och service”, 
”Natur och djur”, ”Kulturen flyttar ut” 
och ”Kulturen flyttar in”. Bland 
aktiviteterna finns att vidareutveckla 
Solna naturskola, förstärka djurverk-

samheten på gården och utveckla 
pedagogiska program för barn och unga 
med fokus på natur och djur kopplat 
både till gården och Igelbäckens natur- 
reservat. Andra aktiviteter handlar om 
att förstärka upplevelseutbudet på gården 
med workshops, lek- och lärslingor och 
”prova på aktiviteter” inom områden 
såsom trädgård, odling, återbruk och 
ullhantverk. Ambitionen är också att 
förstärka möjligheterna till friluftsliv 
genom att exempelvis förbättra möjlig- 
heterna för utematlagning.

Satsning på ungdomsjobb 
Överjärva gård kommer också att 
användas i arbetsmarknadssyfte. Den 
tuffare arbetsmarknaden har drabbat 
ungdomar och unga vuxna, och staden 
gör därför en särskild satsning på att 
hjälpa arbetslösa ungdomar in på arbets- 
marknaden. Bland annat kommer staden 
att skräddarsy insatser inom ungdoms-
jobb på Överjärva gård.

Ett lyft för gårdsmiljön 
Parallellt med programarbetet fortsätter 
arbetet med att lyfta gårdsmiljön med 
översyn av skyltning, röjning av sly och 
planeringsarbete för restaureringen av 
byggnaderna. 

En ny verksamhet på Fabrik 38 i Hagalund – Jobbfabriken - blir navet  
i stadens nya satsning, Solnamodellen unga, som ska hjälpa Solnas 
unga till jobb och studier.

Solnamodellen är en framgångsrik metod som bland annat innebär att Solna stad 
arbetar i nära samverkan med näringslivet för att stödja arbetssökande Solnabor till 
egen försörjning via arbete, studier eller företagande. Nu breddas metoden med en 
särskild satsning som riktar sig till stadens unga arbetssökande, Solnamodellen unga. 
Inriktningen är att identifiera ungdomar och skräddarsy insatser för dem som har ett 
behov av hjälp för att komma i arbete eller studier.

Navet i satsningen är den nystartade verksamheten Jobbfabriken, som förläggs till 
Fabrik 38, mötesplatsen för Solnas äldre ungdomar i Hagalund. Syftet är att hjälpa 
ungdomar med olika behov av stöd att komma vidare till arbete eller studier. På 
Jobbfabriken erbjuds ungdomarna en samlad plats för såväl jobbcoachning och 
studievägledning som meningsfulla fritidsaktiviteter.

Ny satsning ska hjälpa 
Solnas unga till jobb 

Trafiken för stombussarna ska bli mer 
effektiv i sommar. Nya kollektivkörfält 
tillkommer på Huvudstaleden och 
Frösundaleden, för att öka framkomlig-
heten, minska trängseln och korta res- 
tiderna. På Huvudstaleden tillkommer 
ett kollektivkörfält och på Frösunda- 
leden två. Det innebär nya väg- och 
spärrlinjen, bussmarkeringar och nya 
vägmärken. Åtgärderna är en del i ett 
uppdrag från kommunstyrelsen, och 
genomförs under sommaren 2021. 

Bättre förutsättningar för busstrafiken

Spara vatten när 
värmen kommer  
För Solna och övriga kommuner i 
kommunalförbundet Norrvatten hämtas 
vatten från Mälaren för att producera 
dricksvatten. Även om det finns gott om 
vatten i sjön, så kan vattenverket bara 
rena och producera en viss mängd dricks- 
vatten. Det går ofta åt mycket vatten 
under vår och sommar när många vattnar  
trädgårdar och fyller pooler. Det är därför 
extra viktigt att vara sparsam med kran- 
vattnet under varma vår- och sommardagar.  
Om alla hjälps åt, så kan vi tillsammans 
spara mycket vatten och se till att det 
räcker till alla. 

Läs mer om hur du kan spara vatten  
på solna.se/vattenforbrukning

Tack alla som  
sorterar matrester  
Varje år slängs ungefär en miljon ton 
matavfall i Sverige. Om matavfallet istället 
sorteras ut kan energin tas om hand och bli 
till biogas och biogödsel. Det är ett enkelt 
sätt att minska utsläppen av växthusgaser 
och bidra till ett bättre klimat.  

I Solna är det många som redan sorterar 
sitt matavfall, men vi behöver bli fler. Det är 
lätt att börja sortera. På solna.se/matavfall 
hittar du information för att komma igång.

Foto: Susanne Walström

Foto: Mikael Svensson

Foto: Lars Owesson

Foto: Elisabet Brömster
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Foto: Ninni Reinebo Engström

Foto: Ninni Reinebo Engström

Foto: Ninni Reinebo Engström Foto: Ninni Reinebo Engström
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Satsning på pedagogisk 
utbildning i förskolan
Andelen medarbetare med pedagogisk utbildning 
har ökat på Solnas förskolor, som ett resultat av ett 
omfattande kvalitetsarbete. 

Det pågår ett omfattande arbete för att förbättra kvaliteten  
i Solnas förskolor. Idag har 90 procent av medarbetare i stadens 
förskolor en pedagogisk utbildning. Ett samarbete med Uppsala 
universitet kommer att ge ytterligare 30 barnskötare möjlighet 
till studier inom ramen för förskollärarprogrammet.

– Engagerad personal med rätt utbildning är en förutsätt-
ning för att förbättra kvaliteten i våra verksamheter. Genom 
detta arbete har vi tagit ett stort steg i rätt riktning, något vi 
fortsätter med i höst genom samarbetet med Uppsala universitet, 
säger Alessandra Wallman, förvaltningschef på barn- och 
utbildningsförvaltningen, Solna stad.

Nio av tio har pedagogisk utbildning 
Stadens kvalitetsarbete visar på goda resultat. Nio av tio med- 
arbetare i den kommunala förskolan har nu en pedagogisk 
utbildning. Fler förskollärare har anställts och medarbetare utan  
pedagogisk examen har fått möjlighet att vidareutbilda sig till 
barnskötare. Ny statistik från april 2021 visar att 31 procent av 
medarbetarna är förskollärare och 59 procent barnskötare.

Ny satsning på barnskötare 
I höst påbörjar staden en ny fas i arbetet, i samarbete med 
Uppsala universitet. Samarbetet innebär att 30 barnskötare 
kommer att läsa kurser som ingår i förskollärarprogrammet.

Solna utvecklar 
grundskolorna
Solna stad genomför flera förändringar och insatser 
under 2021 i syfte att utveckla grundskolorna, höja 
kvaliteten på undervisningen och anpassa resurserna 
efter behoven av skolplatser i hela Solna. Samtidigt 
görs satsningar på kompetensutveckling hos stadens 
pedagoger, elever med behov av särskilt stöd och 
fortsatt digitalisering. 
 
– Det här är en omfattande förändring som ska ge alla stadens 
skolor förutsättningar att stötta lärarna och ytterligare höja 
kvaliteten på undervisningen, säger Alessandra Wallman, förvalt- 
ningschef på barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad. 

 Under 2021 genomförs förändringar för att anpassa antalet 
skolplatser efter behoven. Bakgrunden är att det finns ett över- 
skott av skolplatser totalt, samtidigt som behovet skiljer sig åt 
mellan norra, centrala och södra Solna. Rätt antal skolplatser 
ger varje skola i Solna förutsättningar till fulla klasser, fler 
behöriga lärare och högre kvalitet på undervisningen.

Under året växlar staden upp sitt arbete för att höja kvaliteten 
på undervisningen och resultaten i skolan. Elevernas tillgång 
till behöriga lärare ska öka, samtidigt som nya roller utvecklas 
inom skolan för att avlasta lärarna och ge mer tid till undervis-
ning. Arbetet med den digitalisering som har möjliggjort 
undervisning under Coronapandemin ska fortsätta. Samarbetet 
med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid ska 
också intensifieras i syfte att inkludera barn och unga som 
riskerar att hamna utanför skolan och arbetslivet. 

Nu avsätter staden extra medel för att skapa moderna, trygga och fräscha skollokaler  
i Solna. Utifrån Solna stads goda ekonomiska resultat för 2020 reserveras 170 miljoner 
kronor för ombyggnad och upprustning av Solna stads skollokaler. Satsningen är 
möjlig dels genom medel som tidigare var reserverade för stadens utbyggnad i bland 
annat Arenastaden, dels genom ytterligare ett tillskott på cirka 33 miljoner från 
överskottet i resultatet för 2020. De extra medlen skapar förutsättningar för att 
intensifiera upprustningen av stadens skollokaler och arbetet påbörjas redan i år.  
Först ut är Råsundaskolan, vars lokaler ska byggas om för att kunna ta emot fler elever.

170 miljoner till upprustning  
av Solnas skolor 

Dags att tvätta bilen? Här 
förklarar Solna stads limnolog, 
Linda Svensson, varför du ska 
göra det på en biltvätt. 

– Biltvättar som sker på gatan 
släpper ut en stor mängd skadliga 
ämnen som sedan sköljs ned i våra 
gatubrunnar. Via brunnarna går det 
sedan direkt ut i våra vattenmiljöer, 
säger Linda Svensson. 

Varje år sker cirka 15 miljoner 
biltvättar på gatan. Det leder till ett 
utsläpp av cirka 1 000 ton olja och 
50 ton tungmetaller. 

– Om du använder en biltvätt 
och gärna en miljöcertifierad sådan 
renas vattnet både hos biltvätten och 
sedan i ett kommunalt reningsverk, 
avslutar Linda Svensson.

Använd en biltvätt i sommar 
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Solna fortsätter 
klättra i miljö- 
rankning 
Solna fortsätter klättra när Sveriges miljö- 
bästa kommuner rankas av tidningen 
Aktuell Hållbarhet. När årets rankning 
presenteras har Solna stad hoppat upp till 
plats 21 av 290 kommuner. Det innebär 
en förbättring med 24 placeringar jämfört 
med förra årets mätning – och stadens 
bästa resultat någonsin. 

– Jag är stolt och glad över att staden 
placerar sig ännu högre i år, med vårt 
bästa resultat någonsin. Det är ett kvitto 
på att de senaste årens starka fokus på 
klimat- och miljöfrågor ger resultat, och 
sporrar oss i det fortsatta arbetet, säger 
Karolina Ernarp, tf miljösamordnare, 
Solna stad. 

Högre placering i Stockholms län 
Resultatet är även en förbättring i 
jämförelse med andra kommuner i 
Stockholms län, på sjunde plats bland 
länets 26 kommuner vilket är fem 
placeringar högre än förra året. Bland 
storstäder och storstadsnära kommuner 
kommer Solna på nionde plats – en 
förbättring med tolv placeringar. 

Så går rankningen till 
Aktuell Hållbarhet har rankat Sveriges 
miljöbästa kommuner de senaste tretton 
åren. Rankningen baseras på en kommun- 
enkät samt aktuella data från ett tiotal 
andra källor, bland annat statistik från 
Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, 
Djurens rätt och Avfall Sverige. Även i år 
ingår nyckeltal kopplad till klimatdata. 
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Stärkt barnperspektiv 
med Lilla boken om  
socialtjänsten 

Detta är ett axplock av allt som händer i Solna. 
Följ oss gärna på Facebook Kultur i Solna och Instagram solnakultur eller titta in på solna.se/kulturliv

Socialnämnden har beslutat om en ny handlings- och åtgärdsplan mot 
våld i nära relationer. I planen beskrivs stadens förebyggande arbete, 
kompetensutveckling, kartläggning samt stadens samverkan med 
exempelvis polisen, brottsofferjouren och Agera Kvinnojour.

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som får akuta, allvarliga och 
långsiktiga konsekvenser för de individer som drabbas. Handlings- och åtgärds- 
planen hjälper oss att på bredare front jobba med förebyggande insatser, kompetens- 
utveckling och nära samverkan med viktiga ideella krafter, säger Ann-Charlotte 
Fager, chef för socialförvaltningen, Solna stad. 

Inom socialnämndens område finns ett relationsvåldsteam som arbetar med 
våldsutsatta och våldsutövare. De samverkar både internt med andra förvaltningar  
i staden och med externa aktörer som Region Stockholm, polis och ideella organisa-
tioner. Samverkan med civilsamhället är viktigt för att fånga upp individer som är, 
eller riskerar att bli, utsatta för våld. Socialnämnden samarbetar till exempel med 
brottsofferjouren och Agera kvinnojour.

Ny handlingsplan mot  
våld i nära relationer 

Socialförvaltningen fortsätter att 
utveckla arbetet med att stärka 
barnperspektivet i mötet med barn, 
unga och familjer. Nu finns Lilla 
boken om socialtjänsten, som ska 
bidra till mer trygghet när barn och 
barnfamiljer möter socialtjänsten.

Lilla boken om socialtjänsten är en lättläst 
liten folder med illustrationer där barn, 
föräldrar och medarbetare har ritats som 
nallebjörnar. Den riktar sig till barn i 
åldern 3 till 8 år och syftet är att på ett 
tryggt och enkelt sätt förklara vad ett 
besök på socialtjänsten kan handla om. 
Boken är framtagen utifrån ett tydligt 
barnperspektiv och används tillsammans 
med andra verktyg och arbetssätt för att 
inkludera barnen och skapa så trygga 
förutsättningar som möjligt.  

Förutom Lilla boken om socialtjänsten 
finns även boken Mina föräldrar tycker 
olika – hur blir det för mig? som beskriver  
hur det går till på familjerätten. Böckerna 
kan både användas under ett möte och  
läsas för barnen hemma.

Pandemiåret 2020 har inneburit 
perioder med begränsade 
öppettider och ibland även 
stängning av Solnas bibliotek. 
Förlängda lånetider och ute- 
blivna förseningsavgifter har 
underlättat för låntagarna  
– men böckerna ska ju lämnas 
tillbaka också.

Många böcker på vift efter förlängda låneperioder

Även i år kommer fler än vanligt att tillbringa sommaren på hemmaplan. 
I Solna finns goda möjligheter till en aktiv semester. Nationalstadsparken 
är en grön oas mitt i Solna, med många fina utflyktsmål som exempelvis 
Ulriksdals slott eller Hagaparken. De yngre Solnaborna brukar uppskatta 
ett besök på Mulle Meckparken, en populär temalekpark i Järvastaden 
med uppbyggda sagomiljöer. Om du behöver lite motion kan du gärna 
testa den nya discgolfbanan i Bergshamra. Discgolf, även kallat frisbee- 
golf, är en lättillgänglig utomhussport som passar alla åldrar. 

Fler tips inför sommarens utflykter hittar du på solna.se/hemestra 

I 100 år har Solna hembygdsförening verkat enligt devisen Lär av 
historien, lev i nuet, bry dig om framtiden. Så snart det blir möjligt öppnar 
en jubileumsutställning i lokalerna på Charlottenburgs gård, där fören-
ingens historia och utveckling skildras ur ett brett samhällsperspektiv.  
En jubileumsbok är också under produktion. Läs mer om jubileums- 
planerna och föreningens aktiviteter på hembygd.se/solna

Hemestra i Solna Sommarlek och 
hemesterhäng
Solna stads mötesplatser för unga 
samarbetar med biblioteken och 
föreningslivet för att ge Solnas barn 
och unga ett sommarlov fullt av roliga 
och meningsfulla aktiviteter. Mötes-
platserna för ungdomar utökar 
öppethållandet i början och slutet  
av lovet med både utflykter och 
aktiviteter på plats. För yngre barn 
anordnas ”Sommarlek” under några 
veckor i Skytteholmsparken och 
Bergshamra centrum. 

Mitt i sommaren flyttar ett  
”hemesterhäng” runt till tre platser  
i Solna, med föreningsvärdar som 
ordnar aktiviteter och lånar ut lek- 
och sportutrustning. Hemesterhänget 
utgår från Byparken i Huvudsta, 
UngdomsTorget i Bagartorp och 
Q-lan i Bergshamraskolan och är  
på plats två veckor i varje område. 

Under juli erbjuder också  
Aktivitetskiosken i Hagalunds- 
parken ett liknande utbud på efter-
middagar och kvällar, även där i 
föreningsregi. 

Läs mer om utbud, öppettider  
med mera på solna.se/sommarlov 

Solna  
hembygds- 
förening  
firar 100 år!

För att underlätta för låntagarna och begränsa 
smittspridningen har biblioteken i Solna inte 
tagit ut förseningsavgifter under pandemin. 
Avgiften infördes igen den 1 mars, men den 
gäller inte retroaktivt. För böcker som skulle 
ha återlämnats före den 1 mars gäller 
förseningsavgiften endast den tid som har 
passerat efter den 1 mars. Biblioteket har 
informerat låntagarna om att avgiften skulle 

återinföras, via hemsidan, sociala medier och 
sitt digitala nyhetsbrev. Det fick en del att 
lämna tillbaka böckerna, men många böcker 
saknas fortfarande. 

I sommar blir det som vanligt möjligt 
med längre boklån. Alla lån som påbörjas 
mellan 7 juni och 8 augusti får förlängd låne- 
tid till sex veckor. Detta gäller alla medier 
som vanligen har fyra veckors lånetid.
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uppleva och göra



Vill du nå Solna stad?
Ring 08-746 10 00, gå in  
på solna.se/kontakt eller  
besök oss i stadshuset,  
Stadshusgången 2.

Besökstider:
Måndag – torsdag: 8.00 – 17.00
Fredag: 8.00 – 15.00

Telefontider:
Måndag – torsdag: 8.30 – 16.30
Fredag: 8.30 – 15.00

Hej! 

Informationstidning från Solna stad  
Ansvarig utgivare Hanna Malm  
Grafisk formgivare Veronica Malmkvist 
Framsidebild Elisabet Brömster 
Tryck Tryckservice AB   
Upplaga 45 400 exemplar

Sociala medier
Instagram: solna_stad 
Facebook: cityofsolna 
Twitter: @solnastad 
LinkedIn: Solna stad

Kommunfullmäktige 
sammanträder
När: Måndag 21 juni 
 Måndag 30 augusti 
 Måndag 27 september

Tid: Klockan 18.00

Var: Kommunfullmäktige- 
 salen i stadshuset

Med anledning av pandemin 
uppmanar vi er att följa mötet  
via livesändningen på webben:  
solna.se/webbsandning
Datum kan komma att ändras,  
se solna.se för aktuell information.
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