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INSÄNDARE & DEBATT
SKRIV TILL OSS!  E-post: redaktion@viisolna.se Telefon: 070-78 78 707

 HÖR AV DIG! Skicka dina synpunkter 
eller bildbidrag till redaktion @viisolna.se 
 eller Vi i Solna, Hannebergsgatan 33, 
171 68 Solna. Om du använder signa-
tur  måste du uppge ditt riktiga namn 
för redaktionen.
Insändare får vara 1 000 tecken. 

 nettär gis rellåheb röf  nenoitkadeR
att korta insänt material.

”Svenskt 
näringsliv 
kan göra 

mer för att 
ge konkreta 

tips.”

 Låt Hagalund vara en plats 
både för att bo och för att leva 

DEBATT. Jag cyklar igenom Sundbyberg på vägen till föräldramötet, jag har 
för mig att Sundbyberg tidigare hade en slogan ”Kommunen att leva och 
bo i”. Jag minns att jag tyckte att den var lite konstig.

  Så kommer jag fram till förskolan i 
Solna. Salme är förskolärare och för oss 
samlade föräldrar förklarar hon med 
inlevelse att det är för att bevara den 
här planeten till kommande generatio-
ner som hon går med barnen till sko-
gen. De små måste få uppleva naturen, 
med alla sina sinnen och ja riktigt ta in 
den i kroppen – då ökar chansen att de 
också kommer att bevara vår natur.

Det är därför hon två gånger i veck-
an traskar iväg med femåringarna till 
Hagaparken. Hur får hon med sig så 
många barn att gå den långa sträckan? 
undrar jag. Det är inget nytt förklarar 
Salme, hon har gjort den där promena-

 HAGALUND.   .åegreB nitsreK revirks ,åskco avel aks ed neM .ob tta snatsnogån ah aks agnåM  GRUBNEDLO FIEL :OTOF 

Det är med vemod i kroppen jag går 
ut från förskolans nötta lokaler och 

nen leker på är hett villebråd för bygg-
bolagen. Ett förslag i den utvecklings-
strategi för Hagalund som kommunen 
arbetar med föreslår att 1100-1800 nya 
lägenheter ska byggas här bland hög-
husen och då ska alla förskolor och 
före detta skolor rivas. De måste lämna 
plats för bostäder. Enligt förslaget skul-
le även våra trädgårdar, våra innergår-
dar bebyggas.

Men att leva är ju inte bara att bo. 
Att leva är som Salme utrycker det att 
andas in naturen med hela sin varel-
se, för mig är det att ha ett dagis nära 
att lämna och hämta på, för barnen är 

  Svenskt Näringsliv har även i år ko-
rat Solna som näringslivskommun nr 
ett i Sverige. Det är bra att Solna behål-
ler placeringen och visar att vi behåller 
vår attraktions-

gen i regionen.
I Solna har vi 

dock länge saknat 
en satsning på en-
treprenörskap i 
skolan. Det be-
hövs ett långsik-
tigt engagemang 
och sedan år 2011 

kompetensutveckling inom entrepre-
nörskap och entreprenöriellt lärande. 
Tyvärr har företagskommunen nr ett 
inte en enda gång sökt detta stöd eller 
visat intresse för frågan.

Den kunskap som svenska grund-
skolan lär ut kopplat till företagande 
och jobb behöver stärkas. Här tror vi 
Svenskt näringsliv kan göra mer för 
att ge konkreta tips om hur vi får en 
bättre skola med fokus på jobb och fö-
retagande. 

 Arne Öberg och Sara-Kukka Salam,
oppositionsråd (S) 

Solna 

 Kommunen kan 
göra mer för 
entreprenörskap 

 SAKNAS. Det saknas en satsning på 
entreprenörskap i Solnas skolor, anser 
S-politikerna Sara Kukka-Salam och 
Arne Öberg.   FOTO: MOSTPHOTOS 

det att leka på 
gården.

Solnas slogan 
”En framtidsstad i 
tillväxt” förstår 
jag mig ännu 
mindre på. I kon-
trast blir Sundby-
bergs gamla slo-
gan inte så dum 
längre. En kommun att leva och bo i. 
Solna stad får inte glömma att i en stad, 
visst vi ska bo många – men det ska fak-

Ja, vara en plats både för att bo och för 
att leva. 

 Kerstin Bergeå
boende i Hagalund 
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”Det ska 
faktiskt 

också fi nnas 
plats för att 

just leva.”

Massor av lokala erbjudanden och rabattku-
ponger på ett och samma ställe! Ladda ned 
appen Rabble via www.rabble.se/appen
eller hämta på

Kuponger
i mobilen

Mängder med lokala erbjudanden och rabattkuponger på ett och samma ställe i din mobil.  
Spara massor av tid och pengar, ladda ner appen ”Rabble” via www.rabble.se/appen 

eller hämta på:

Spara tid och pengar med 

KUPONGER I DIN MOBIL!


