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Solna satsar på konstgräs med miljöansvar
– Vi ligger i framkant jämfört med
många andra kommuner vad gäller
miljöaspekterna, säger Peter Edholm,
kommunalråd (L), ordförande i kulturoch fritidsnämnden. Man kommer till
oss på studiebesök för att lära mer
om detta.

Har förstått att det är fyllnads
materialet på en konstgräsplan som
kan vara ett miljöproblem.
Vad använder man för material?
– Uttjänta bildäck, som omvandlas
till en gummimassa, ett granulat, är det
vanligaste och är det som idag har bäst
spelegenskaper. Med detta menas hur
bollen rullar och studsar på planen och
hur det fungerar att spela på. Det finns
organiskt material som kork och kokos,
men det har sämre spelegenskaper och
kräver mer underhåll. Kasserade bildäck
blir också en form av återvinning.

Ren värme i vinter

– Det var inte bättre förr. När jag
flyttade till Solna 1974 värmdes
fastigheten med en oljepanna. Dyrt
och miljöfientligt. Jag var med och
bytte ut den till fjärrvärme, säger
Per Engström, Liberalerna Solnas
ledamot i Norrenergis styrelse.
FORTS. SID 2

Liberalernas Peter Edholm
berättar om fotbollsstaden
Solnas satsning på konstgräs med miljöansvar.
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Varför konstgräs och inte naturgräs
på våra fotbollsplaner?
– Solna är en stor fotbollsstad med
många utövare bland barn, ungdomar
och vuxna. Vi är samtidigt en av
Sveriges minsta kommuner till ytan.
Vi har en växande befolkning och
planerna ska kunna utnyttjas från
morgon till sen kväll. Dessutom vill man
spela året runt. Den belastningen klarar
inte naturgräs.

Vari ligger miljöproblemet?
– Fyllnadsmaterial kan läcka ut via av
lopp och dagvatten och hamnar i så
fall i våra vattendrag. Det gäller därför
att försöka förhindra spridningen utan
för idrottsplanerna. Det kan göras till
exempel genom silar i dagvattenbrunnar,
med sarger runt planerna och att vi tar
hand om smältvatten på rätt sätt. Detta
är ett pågående arbete hos oss. Vi har

Liberalerna –
ett miljöparti

För mer än hundra år sedan tog den
liberale riksdagsmannen Karl Starbäck initiativet till att Sveriges första
nationalparker inrättades. Han skrev
först en motion och ledde sedan den
utredning, vilken ledde fram till vår
första naturskyddslag.
FORTS. SID 2

dock koll på problemet. Tilläggas kan att
Solna endast använder bildäck tillverkade
från och med 2010. Vid äldre p
 roduktion
tillsattes ett mjukgörande ämne med
skadliga egenskaper för både miljö och
människor. Det förbjöds av EU.
– Kommunen sponsrar också forskning,
som bedrivs vid Luleå tekniska u
 niversitet,
där det forskas på konstgräsplanernas
miljöpåverkan.
Nils Fredrikson

Träna svenska med
Röda Korset

Varje onsdag strömmar nyanlända till
Röda Korset vid Bergshamra torg, där
volontärer tar emot för att träna svenska
och fika. Anna-Lena är en av de t rettio
volontärer som turas om med att ge
möjlighet till människor från jordens alla
hörn att prata svenska.
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Ren värme i vinter
FORTS. FRÅN SID 1
Att på ett hållbart sätt värma våra bostäder tar vi kanske för givet idag.
Solna och Sundbyberg samäger Norr
energi som producerar vår fjärrvärme.
Vi frågade Norrenergis VD Stefan Persson – hur ren är Fjärrvärmen i S
 olna?
– 90 procent av alla fastigheter i Solna
värms med vår miljömärkta fjärrvärme.
Ett normalt år är 98 procent av vår värme
produktion förnybar. Förutom biobränsle
använder vi värmen i renat avloppsvatten
för att producera vår värme.

Liberalernas Per Engström med
VDn för Norrenergi, Stefan
Persson, utanför Norrenergis
anläggning i Solna.

Kommer Norrenergi att bli helt
fossilfritt?
– Vi arbetar nu tillsammans med styrel
sen för att ta fram en plan för detta. Jag
bedömer att vi har goda förutsättningar
att vår egen produktion är fossilfri 2025
Undertecknad var själv med och bytte
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Ett växande Solna och en smällkall
vinter, klarar vi det?
– Vi har kapacitet för det. I takt med
att efterfrågan ökar utvecklar vi Solna
verket med väldigt skarpa miljökrav.
Som första energibolag i Sverige fick all
vår produktion Naturskyddsföreningens
märkning Bra Miljöval.
– Genom våra utbyggda nät har vi
börjat ta vara på överskottsenergi från
bland annat datorhallar och värmekällor
runt om i städerna. Vi ser många möjlig
heter i framtiden där vår värme och kyla
i kretslopp utgör en viktig grund för den
hållbara staden.

ut oljan för många år sedan och det är
fantastiskt att fortfarande få vara en del
av utvecklingen av ren värme i Solna.
Njut nu av den kommande vinterkylan
utomhus och värmen inomhus.
Per Engström

”Som första energibolag
i Sverige märkte vi all vår
produktion med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.”
Stefan Persson, VD Norrenergi

Liberalerna – ett miljöparti
FORTS. FRÅN SID 1
Därefter bildades nio nationalparker.
Karl Starbäck var också en av initiativ
tagarna bakom att Naturskydds
föreningen grundades och satt i dess
styrelse under många år. Även andra liberala politiker har suttit i dess ledning
senare.
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Naturvårdsfrågor har under många
decennier varit viktiga för dåvarande Folk
partiet (nuvarande Liberalerna). Andra
miljöfrågor som klimat har med tiden ock
så fått allt större betydelse. Det finns idag
ett till partiet närstående nätverk, Gröna
Liberaler, som har blivit ett viktigt forum
för aktuella miljöfrågor, både för partiet
och liberala sympatisörer.
Inför valet 2014 besvarade samtliga
r iksdagspartier Naturskyddsföreningens
enkät som innehöll ett antal frågor inom

Artikelförfattaren Nils Fredrikson, 
liberalernas ledare i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Hagaparken.

miljöområdet. Svaren bedömdes som
som överlägset bästa alliansparti och som
partiernas miljölöften för de närmast kom även klart bättre än Socialdemokraterna.
mande åren. Liberalerna placerade sig här
Nils Fredrikson

Träna svenska
med Röda Korset

KRÖNIKA
Vad är jag?

Foto: Mikael Vannesjö

Anna-Lena är en av de trettio volontärerna.

FORTS. FRÅN SID 1
– Alla borde någon gång sitta ned
och prata med nyanlända. Jag
tror inte att man kan vara fientligt
inställd, när man mött människor
på detta sätt.
”Träna svenska” verksamheten har
två funktioner, säger Anna-Lena.
Först och främst att ge möjlighet
för nyanlända att träna svenska med
svenskar. Den andra funktionen är
glädjen för volontärerna att kunna
hjälpa människor från andra länder
och att få del av deras livsöden.
– Vi möts av mycket tacksam
het. Det är alltid roligt att komma
hit. Ibland kommer tidigare ”Träna
svenska” deltagare in och berättar
hur det gått för dem. Till exempel en

rysk kvinna, som var apotekare i sitt
hemland fick här hjälp med en praktik
plats. Nu studerar hon för att kunna
återuppta sitt yrke. Ibland kommer
hon in och berättar om sina framsteg.
Det är många kinesiska flickor som
vill träna svenska. De har kommit hit
med sina män som studerar på nå
gon högskola. Dessa flickor är myck
et s tudiemotiverade och väcker
beundran för sin energi och mål
medvetenhet.
Hur blir man volontär?
– Det är bara att komma till Röda
Korsets möteslokaler i Bergshamra
eller Råsunda och anmäla sitt intresse.
Röda Korset välkomnar volontärer, lika
väl som de välkomnar våra nyanlända.
Emma Jakobsson

STARTKOMPIS/LÅNA EN SOLNABO
Sedan 2016 så finns möjligheten för

dig som solnabo att låna ut dig till en nyanländ person. Det hette tidigare Låna
en solnabo men heter idag Startkompis
och är ett samarbete mellan biblioteket
och Kompisbyrån. Ni matchas ihop och
träffas sedan över en fika eller en promenad, känns det bra fortsätter ni såklart
att träffas.
Projektet har blivit mycket omskrivet och
blev även presenterat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg nu i september.
En av de som lånat ut sig själv är kultur-

och fritidskommunalrådet Peter Edholm.
– Låna en solnabo och Startkompis är
ett väldigt lyckat exempel som visar på
att alla kan göra en insats för att välkomna nya solnabor. Själv har jag fått ett
par riktigt goda vänner på köpet och jag
vågar påstå att det hjälpt dem komma
in i sitt nya hemland på ett bättre sätt,
säger Peter Edholm.

Nyfiken och vill veta mer?
bibliotek.solna.se

Att vara född i ett annat land än där man
växer upp går hur smidigt som helst för
en del, för andra kommer det perioder då
man undrar över det där med rötter och
tillhörighet. Rotlöshet kan göra stor skada,
kan leda till känsla av utanförskap och den
känslan leder som vi vet sällan till något
positivt. Om man som vuxen tvingas byta
hemland är vägen till att slå rot i det nya
landet kanske ännu svårare, framförallt om
man har kvar familjemedlemmar i landet
man flytt ifrån.
I dagarna är det nästan exakt 61 år se
dan som jag påbörjade resan till mitt nya
hemland. Jag var bara en månad gam
mal och några veckor tidigare hade mina
föräldrar och jag flytt från vår hemstad på
grund av att de sovjetiska trupperna in
vaderade mitt födelseland. Inte ens sina
tandborstar fick mina föräldrar med sig.
Att bygga upp en ny tillvaro, påbörja ett
nytt liv med allt vad det innebär kräver
kraft. Många har det inom sig, en stark
drivkraft som ju har burit dem ända hit.
Den kraften är till stor nytta även för det
nya hemlandet. Andra behöver fylla på
sin drivkraft och det kan vi från samhället
hjälpa till med. För mig är det integration,
en ömsesidig överenskommelse,
förpliktelser från båda parterna men ock
så löften om att här kommer dina rötter
kunna växa sig starka och ditt familjeträd
få många grenar.
Förpliktelsen från mig som ansva
rig för utbildningen här i Solna handlar
om att i lugn och ro rusta alla de barn
och ungdomar som kommit till vår stad
med kunskaper som gör att de kan slå
rot här. F
 örpliktelsen från mig som vice
ordförande i kommunstyrelsen handlar
om att ge deras föräldrar, och andra ny
komna vuxna, en bra start och en tydlig
berättelse om Solna och Sverige.
Idag när jag talar om svenskar så är det
i sammanhanget ”vi” eller ”oss”, när jag
besöker mitt födelseland så kan jag känna
samhörighet även där. Det är Sverige jag
hejar på när mina båda länder möts i nå
gon landskamp och ”Du gamla du fria”
ljuder i högtalarna, men jag får också en
klump i halsen när jag hör någon vemodig
folkvisa från mitt födelseland. Och
jag tycker att det är okej.

Marianne Damström
Gereben, barn- och
utbildningskommunalråd
(L) Solna
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Solna – inflyttningskommunen
Integration av våra nyanlända är en avgörande samhällsfråga och många är
nyfikna på hur integrationen fungerar
i Solna.

Hur gick de för de som kom?
Många har det tufft men ambitionen är
väldigt hög. Efter cirka 1,5 år så ser vi
de första som kommer ut i jobb. Enklare
jobb, ströjobb men ändå jobb. De yngre
som kom och kommer till skolan kämpar
på och är av förklarliga skäl inte i nivå
med sina jämnåriga kamrater. Men det
bedrivs ett fantastiskt arbete i alla våra
skolor för att rusta dem för framtiden.
Men mest av allt bidrar Solnamodellen
till att de kommer ut i samhället.
Individuella planer och a
 ktiviteter till var
och en utifrån deras förutsättningar. Att
bli välkomnad in i samhället är en grund
förutsättning för integration. I Solna finns
även kurser för nyanlända i eget före
tagande. Snart kommer flera att driva
verksamheter som skapar sysselsättning
i staden.
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Mer än två tredjedelar Solnas invånare är
födda utanför staden. Nästan en tredje
del är födda utomlands. Hit har människ
or kommit från Södermalm, S
 äffle, Stras
bourg och Somalia. Och staden fungerar
i allt väsentligt väldigt väl.
De två senaste åren har de årligen
kommit knappt 275 nyanlända personer
per år. Etableringstiden är beräknad till 2
år då man får statligt stöd så det belastar
inte kommunens budget. På den tiden
skall de skaffa bostad och arbete. Där
efter är de i samma situation som vem
som helst av oss så det gäller att de är
aktiva och ambitiösa.

Boendet i modulbostäderna i
Stenbacka har fungerat väl.

”Det fungerar väl.
Skräckscenarierna fanns i
någras fantasi, inte i den
verklighet vi nu kan se.”
Peter Edholm

DET HÄR ÄR SOLNAMODELLEN
• Finns i sex olika varianter.
• Antalet deltagare varierar mellan
100-150 deltagare om året.
• De senaste åren har ca 65-70% av
de som avslutat sin insats kommit
ut i arbete eller studier.
• Solnamodellen har funnits
sedan 2003.

Har du egna idéer om hur
Solna kan bli bättre?
Bli medlem hos oss!
Läs mer på liberalerna.se/bli-medlem
facebook.com/liberalerna.solna Instagram: liberalernasolna solna.liberalerna.se

– De nyanlända i Solna står inte för
någon ökning av brotten, våldtäkter eller
sjunkande lägenhetspriser som några
belackare befarade. De mail jag fick om
att det skulle gå illa i Huvudsta har slutat
komma. Och nu när jag frågar de som
var oroliga får jag inte ens några svar,
säger Peter Edholm.
– För det fungerar väl. Skräckscena
rierna fanns i någras fantasi, inte i den
verklighet vi nu kan se.
Fortsatta utmaningar
Det finns fortsatt utmaningar. Bostads
situationen i Solna är svår och att hitta en
ny identitet och en ny plats i samhället
tar faktiskt tid. Men att välkomna nya
solnabor är att ge oss själva ett samhälle
med framtidsoptimism. Oavsett om de
kommer från Eskilstuna, England eller
Eritrea.
Per Engström

Du kan även maila oss
på solna@liberalerna.se
Swisha 50 kronor
till 123 148 12 41.
I meddelanderutan
skriver du ”ny”
följt av hela ditt
personnummer och
din e-postadress.
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