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BERGSHAMRA Många äldre har

inga barn i sitt liv. Det beslöt Berga
vård- och omsorgsboende att
ändra på, och bjöd in årskurs 1 på
Bergshamraskolan till sin dockteater. Föreställningen, till vilken de
äldre sytt dockor och skrivit manus
och karaktärer, togs emot med
förtjusning av den unga publiken.
Lina Fridblom, som jobbar på

Berga, tror att möten över generationsgränsen är viktigt.
– Barns energi är livgivande för
de äldre. Och barnen får se hur
aktiv man kan vara fast man är 100
år. Alla tyckte det var jätteroligt.
Vi hade en fin pratstund efteråt
och det märktes att 7-åringar och
97-åringar har många gemensamma beröringspunkter.
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Dockteater förenade barn och gamla

tre rånare slog till
mot smyckesaffär
NYHETER En smyckesaffär

Äldre spelar dockteater för
7-åringar – ett uppskattat påhitt.

i Solna centrum rånades i
torsdags morse. Tre personer
med rånarluvor gick in i butiken
och hotade personalen med en
kofot, sedan plundrade de ett
skåp på smycken. Överfalls-

larmet aktiverades men när
polisen kom fram hade rånarna
försvunnit.
Brottsplatsen spärrades av,
vittnen hördes och polishelikoptrar spanade efter rånarna
men utan resultat.

Hagalundsbon Lennart Reuterswärd gör tummen ner för förtätning. Han vill i stället ha ett grönare Solna. Foto: Sara Flodin

Solnabornas önskelista

l Turning Torso och nya koloniträdgårdar när invånarna får tycka om framtiden
Ett Turning torso i Solna
centrum, ny färg på
Blåkullahusen eller en
beachvolleyplan i Bergshamra?
Många vill tycka till om
stadens framtid.
2030 ska 100 000 Solnabor få
plats i kommunen, så det gäller att
planera och bygga smart. Vilka är
då bättre experter än Solnaborna
själva? I sommar kan invånarna
bidra med idéer för utvecklingen
av sina stadsdelar fram till 2030,
via en webbkarta på stadens hemsida.
Många har synpunkter på byggplanerna. Ett av kommunens förslag är att riva parkeringsdäcket
utanför stadshuset och bygga bostäder där. Husen knyts ihop med
Solnavägen, som ska förvandlas ”från en förortsgata till en tät
stadsgata” med bostäder, butiker
och arbetsplatser.
Frösundabon Suzette Udd, 27,
är skeptisk.

– Jag tror inte att folk vill bo
så nära en väg. Solna är redan så
tättbebyggt och jag tycker att pplatsen passar här, säger hon.
Lekplatser och u
 teserveringar

är
annat hon tycker behövs centralt.
– Satsa på att få folk ut ur Solna
centrum. En lekpark och restauranger. Det behöver inte vara så
hippt, utan billig, enkel mat, säger
Suzette Udd.

Bland Solnasbornas vildare idéer finns en skyskrapa à la Turning
torso i centrum. En annan vill riva
hela Friends arena. Många oroar
sig för att naturen byggs bort när
800 bostäder per år ska tillföras.
från
Blåkulla tycker att man ska skrota planerna på en förtätning av
Hagalund.
– Förslaget är fullständigt för-

Lennart

Reuterswärd

ryckt. De som flyttar in får ingen
utsikt och barnen i området förlorar sina lekytor. Hagalund blir
rena rama Mini-Manhattan! Det
räcker med byggen nu, säger han.
I stället vill han se mer grönska.
Parker och träd behövs när Solnaborna blir fler.
– Varför inte plantera träd och
odla bin i stället för att förtäta?
Men att det ska byggas mellan
husen i Hagalund står klart.

Här är Solnabornas förslag
1 Ulriksdal. Bygg utegym och en

5 Solna centrum/Skytteholm.

freesbeegolfbana. Hyresrätter. Fler
butiker .

Loppisar på torget. Bowlinghall.
Bygg ett landmärke, som Turning
torso.

2 Järva/Arenastaden. Sportbarer och pubar till Järvastaden, skolor, en simhall. Riv Friends arena.

3 Bergshamra. Dra tvärbanan till
Bergshamra. Beachvolleyplan. Ett
kanotstall.

4 Råsunda. Fler pubar och restauranger. Bygg färgglada hus. Riv
villor och bygg höghus.

6 Hagalund. Nya fasader på
Blåkullahusen. Fler bostadsrätter.
Bibliotek.
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7 Huvudsta. Anlägg koloniträd-
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gård. Bygg bort alla P-platser. Riv
Näckrosparken.
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8 Haga. En stor mataffär. Fler kaféer och badplatser i Hagaparken.
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– Om man vill ha bra kommersiell och kommunal service i Haga
lund måste man köpa viss förtätning, säger kommunstyrelsens
ordförande Pehr Granfalk (M).
Stadens naturälskare 
får

vara
beredda på att det naggas på
grönskan när kommunen växer.
Om Huvudstaleden ska gå i tunnel behöver det exempelvis byggas bostäder ovanpå.
Hur mycket Solnaborna kan
påverka planerna i slutändan är
oklart.
– Vi sorterar ut bra och vettiga idéer. Vi kommer inte att riva
Friends arena och ett Turning torso i Solna centrum kanske det inte
blir, men när vi utvecklar Solna
centrum och Solnavägen kan ett
högt hus fungera rätt bra, säger
Pehr Granfalk (M).
Fram till den 31 augusti kan
synpunkter lämnas via stadens
webbkarta.
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