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Yrke ger delaktighet

Många invandrare har gedigen utbildning. 
Utländska examina måste godkännas, vali-
deras, för att vara gångbara i Sverige. Inom 
sjukvården är det många som får sina ut-
bildningar validerade, vanligast är läkare, 
sjuksköterskor, apotekspersonal. Det märks 
på vårdcentraler, sjukhus och apotek där 
många har utländsk bakgrund. Hittills i år 
har Socialstyrelsen utfärdat legitimationer 
för mer än 1000 läkare, 300 sjuksköterskor 
och ca 80 receptarier/apotekare. Det är  
arbetskraft som Sverige behöver.
 
Annica Wohlin Wottrich 
annica.wohlin.wottrich@gmail.com   

Alla vill till Friends Arena

Med Svenska ögonblick och landskampen 
Sverige-England är Friends Arena – Sveriges 
Nationalarena, äntligen invigd.  Det rullar 
vidare med idel spektakulära evenemang. 
Närmast Swedish House Mafia som sålde 
slut på nolltid. Melodifestivalen och världs-
artister som Kiss och Iron Maiden. AIK spe-
lar sina hemmamatcher här 2013 och då blir 
det också VM i damfotboll liksom SM-final i 
bandy. Arenan sätter Solna och hela Stock-
holmsregionen på kartan för internationella 
evenemang som kommer att dra till sig stor-
publik och turism.

Anders Ekegren, anders.ekegren@folkpartiet.se 

Pendeltåg från Solna till  
resten av världen  
Den 9 december öppnar SL pendeltågtrafi-
ken mellan Älvsjö och Uppsala, via Solna sta-
tion och Arlanda. Pendeltåget från Solna till 
Arlanda kommer att ta ca 30 minuter.  
Mellan 09-22.00 är det halvtimmestrafik,  
under nätterna kommer de att gå ett tåg 
per timme. Normal SL-taxa gäller, med un-
dantag för att en särskild avgift, som ännu 
inte är fastställd, kommer att tas ut vid på- 
och avstigning vid Arlanda.

Christer Liss 
christer.liss@ownit.nu

Nu när Arenan och Arenastaden byggs för 
fullt är det många solnabor som är oroliga för 
miljön kring Råstasjön. Tidningen Solna har 
bjudit in kommunalrådet och ordföranden i 
stadsbyggnadsnämnden, Anders Ekegren (Fp) 
och frågat hur han ser på saken.

Råstasjön engagerar Anders! Inte bara poli-
tiskt utan också privat. Han berättar om sina 
egna promenader och vintersäsongen med 
långfärdsskridskor på sjön, hur staden matar 
hägrarna vid sjön och han verkar känna till allt 
om gräsmattan, träskmarken och vassruggar-
na som omger sjön. Det är uppenbart att denna 
miljö ligger Anders varmt om hjärtat.

Det där låter ju bra men hur blir det nu  
när alla nya bostäder byggs öster och  
norr om sjön?
– För många solnabor känns denna gröna oas 
mitt i Solna hotad. För mig och mitt parti är 
det väldigt viktigt att vi får till ett rejält res-
pektavstånd mellan de nya bostäderna och sjön 
så att inte promenadvägen och miljön vid den 
påverkas. Den gröna lungan skall bestå, det är 
ett löfte.

Läs mer om Råstasjön på nästa sida…

Läs mer på www.folkpartiet.se/solna

Bevara Råstasjöns unika miljö

Råstasjön ska bevaras och utvecklas som naturområde, när bostäder byggs i anslutning till Arenastaden, 
anser Anders Ekegren. Foto: Per Engström



Solna utsedd till  
årets idrottskommun
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Tidningen Solna frågar Anders 
Ekegren om framtiden för om-
rådet för Råstasjön (fortsättning 
från artikel på sidan 1).

Hur ser den fortsatta processen 
kring detta ut?
– Före jul kommer ett samråd äga 
rum om nästa byggetapp som består 
av bostäder norr om sjön och vid 
Råstaparkhallen/Solna tenniscen-
ter. Det är egentligen den byggna-
tionen som är kritisk. Känsligast är 
byggnationen nordöst om sjön. Där 
kräver vi mycket stor försiktighet. I 
nordväst mot Råsta park finns det, 
som vi ser det, större möjlighet för 
tät bostadsexploatering.
     Anders berättar också att Sjövä-
gen kommer att stängas av på sikt 
så att marken runt Råstasjön och 
Lötsjön kan byggas samman till ett 
enda grönområde från Solna in i 
Sundbyberg.

Hur ser det politiska landskapet 
ut i den här frågan? Finns det 
några skiljelinjer?
– Låt mig bara konstatera att alla 
som håller på Alliansen i Solna ska 

veta att vi är det parti som står  
först i kön för att försvara  
denna unika miljö.

Folkpartiet har börjat trycka lite 
lätt på bromsen när det gäller 
Solnas expansion. Vad betyder 
det för exploateringen här?
– Ja, vi kan inte hålla den expan-
sionstakt som vi gjort under de se-
naste åren. Det innebär att vi nog 
vill bygga lite färre bostäder i det 
här känsliga området än vad en del 
av våra alliansvänner vill.

Finns det alltså olika uppfattning-
ar inom Alliansen?
– Jag tror nog att alla kommer att 
tycka som vi när man inser hur 
viktig Råstasjön är för djurliv och 
människor.

Christer Liss
christer.liss@ownit.nu

Råstasjön bevaras

Berghamra IP är en av de anläggningar som rustats upp. Foto: Rickard Oxfält

I oktober utsågs Solna för 
första gången till årets idrotts-
kommun av tidningen Sport 
och affärer.  
Staden får utmärkelsen för sin 
starka elitverksamhet, en bredd på 
ungdomsidrotten och för byggandet 
av en av Europas modernaste arenor: 
Friends Arena. På andra respektive 
tredje plats kom starka idrotts- och 
evenemangskommuner som Stock-
holm (2) och Göteborg (3)

– Utmärkelsen visar att vårt mål-
medvetna arbete med att stärka 
idrottens ställning har gett resultat. 
Vi har sjösatt två idrottspaket de 
senaste tio åren och utan stadens 
engagemang hade aldrig Friends 
Arena byggts i Solna, säger Mari-

anne Damström Gereben (FP) som 
är ordförande i Kultur- och Fritids-
nämnden.

Frågorna som rör idrott och ett rikt 
föreningsliv ligger Folkpartiet varmt 
om hjärtat. Möjligheterna att vara 
aktiv ska vara goda, resonerar man.

– För mig är det särskilt viktigt att 
betona idrottens och föreningslivets 
betydelse för barn och ungdomar. 
Utan bredd ingen spets! Solna ska 
fortsatt ha ett gott samarbete med 
föreningslivet, det är ett perspektiv 
som vi liberaler kanske allra tydli-
gast står för, säger Marianne Dam-
ström Gereben.

Richard Bengtsson  
richard.bengtsson@folkpartiet.se

Råstasjön är ett populärt utflyktsområde som ska utvecklas. Foto: Per Engström
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Högt i tak för alla 
i Solna!

Den 24 oktober firades FN-dagen. På 
Solna gymnasium fick elever och lärare 
träffa Jovan och Dina Rajs, som över-
levde Förintelsen, och på kvällen fick 
stadsbiblioteket besök av Peter Nobel 
som var Sveriges förste diskriminerings-
ombudsman. 

En av de saker jag uppskattar allra mest 
med Solna är att det är en så blandad 
stad. Här möts människor i alla åldrar 
och av alla slags bakgrunder. Vi kan alla 
vara med och hjälpa till i vardagen för 
ett samhälle som är präglat av frihet, 
öppenhet och respekt.

Vi liberaler driver på för att se till att 
Solna stad behandlar alla invånare lik-
värdigt. Du ska aldrig behöva råka ut 
för diskriminering i Solna, oavsett om 
du är man eller kvinna, har en viss  
ålder eller hudfärg, är hbt-person, har  
en funktionsnedsättning eller något 
annat. 

Vi har kommit en bra bit på väg. Det 
förekommer inga könsdiskriminerande 
löner i Solna stad. När RFSL betygsät-
ter klimatet för hbt-personer i Sveri-
ges kommuner hamnar Solna högt upp 
på listan. På FN-dagen hade jag själv 
glädjen att dela ut Solnas första lika-
behandlingspris till Helena Thews för 
hennes insatser för att barn och ung-
domar med funktionsnedsättning ska 
ha tillgång till fritidsverksamheterna i 
staden.

Men arbetet behöver fortsätta. Och vi 
tjänar alla på ett Solna som är jämställt 
och fritt från rasism och andra fördo-
mar – då är det högt i tak för alla. 
Vill du själv vara med och göra en in-
sats för detta? Välkommen med i Folk-
partiet.

Martin Andreasson
Ordförande (FP)  
i Solna stads 
likabehandlings- 
kommitté
martin.  
andreasson@ 
folkpartiet.se

Ny skola i Ulriksdal

Berghamra IP är en av de anläggningar som rustats upp. Foto: Rickard Oxfält

Vi möter Sophie Enerskog, ersättare i Barn 
och Utbildningsnämnden (FP), när hon häm-
tar sina barn i Råsundaskolan en kylig fre-
dagseftermiddag. BUN:s 1:e vice ordförande 
Lars Granath (FP) möter upp och vi samtalar 
om den planerade skolan på Ulriksdalsfältet. 
De är bägge uppenbart nöjda med att det blir 
en ny skola i Solna, för övrigt den första på 
flera decennier. De pedagogiska behoven står i 
centrum. Arkitekterna har uppdraget att skapa 
en skola med rätt miljöer för lärande. Till att 
börja med blir det en grundskola, men den ska 
kunna anpassas för gymnasium om behovet 
uppstår. 

Nya Ulriksdalsskolan ska liksom intilligg- 
ande Bagartorpsskolan ha idrott och häl-
sa som en profil. En stor, modern idrotts-
hall byggs i anslutning till skolan, som även 
idrotts- och föreningslivet kan använda sig av.

Skolan kommer att ha ett eget välutrustat 
kök. Sophie Enerskog understryker vikten av 
att barnen äter ordentligt för att få tillräcklig  
energi för skolarbetet och skulle gärna se att 

I Solna är mer än var fjärde invånare född ut-
omlands. En kort promenad i Solna Centrum 
påminner oss om att utan våra nytillkomna 
skulle Solna stanna. Vårdcentralen skulle upp-
höra att fungera, ytterst få restauranger kvar, 
ingen skräddare eller kemtvätt kvar. Skolan, 
vården och kommunen skulle i ett slag upphö-
ra att vara en väl fungerande enhet.

Solna är en smältdegel, integrationen fungerar 
bra. I många av de mest dynamiska samhällena 
genom tiderna har just blandningen av män-
niskor, personligheter och bakgrunder bidragit 
till dynamik, utveckling och välstånd. Alltifrån 
gamla Venedig, förra sekelskiftets New York, 
dagens Silicon Valley bara för att nämna någ-
ra. En grundläggande komponent i det liberala 
synsättet är just att välkomna olikheter.

Vi träffade Folkpartiets ordförande Marianne 
Damström-Gereben och vice ordförande  
Neven Milivojevic, båda med flerkulturell bak-
grund, på ett café i Solna Centrum. Solna har 
många invandrare, låga socialbidragskostnader 
och låg skattesats. Vi frågade vad det är som 
gör att det fungerar så bra? 
– Vi i kommunen arbetar inkluderande. Vi tar 
tillvara på individens förmågor och vi har en 
lång historia av att konkret arbeta med att bry-
ta utanförskap. Det gör att vi har låga siffror 
vad gäller försörjningsstöd och arbetslöshet, 
säger Neven Milivojevic, som också är vice 
ordförande i Solnas Kompetensnämnd.

Vär(l)den i Solna

Marianne Damström Gereben inflikar: 
– Solnamodellen innebär att vi snabbt tar hand 
om personer som riskerar att hamna i utanför-
skap och det har inneburit att två tredjedelar 
kommer i arbete eller utbildning inom ett år. 
Det gäller utrikes födda likaväl som ungdomar.

Idrott och kultur är också viktiga delar i in-
tegrationen. Idrottsklubbarna, kulturskolan, 
dansgrupperna, ungdomscaféet är goda exem-
pel på verksamheter som behöver fortsatt stöd. 
– Vissa menar att vi i kommunen bara skall 
göra det som är lagstadgat men det skulle inne-
bära att mycket av kultur-, idrotts- och fritids-
verksamhet skulle försvinna. Vi liberaler har 
högre ambitionsnivå än så, säger de båda med 
en röst. Det är Folkpartiet som står för det  
perspektivet!

Per Engström, per.engstrom@sentens.se

Folkpartiets Marianne Damström Gereben och 
Neven Milivojevic hyllar mångfalden i Solna. 
Foto: Per Engström 

Solnas övriga skolor också får bra skolkök. 
Godare mat till barnen ger bättre prestationer 
och också mindre svinn!  Lars Granath håller 
med.

Skolan, med plats för 900 elever från förskola 
till åk 9, kommer att stå klar hösten 2014 och 
ska drivas i kommunal regi.

Annica Wohlin Wottrich  
annica.wohlin.wottrich@gmail.com 

Sophie Enerskog och Lars Granath vid Råsunda-
skolan, Foto: Annica Wohlin Wottrich

med eget kök
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Café Liberal om vår granne diktaturen

Erik Ullenhag i Solna

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) besökte den 22 oktober 
Solna ungdomscafé och Solna gymnasium. Ullenhag ville ta del av  
Solnas framgångsrika arbete med integration och bland annat det pro-
gram som Ungdomskaféet bedriver för ensamkommande flyktingbarn.  
Foto: Rickard Oxfält.

Ska Sverige bojkotta ishockey-VM i Vitryss-
land 2014? ”Flytta spelen till ett annat land!”, 
det var slutsatsen när frågan diskuterades på 
Café Liberal på Park Inn i Solna C den 24  
oktober.
     Vitryssland, eller Belarus som landet egent-
ligen bör kallas, är Europas sista diktatur 
som ligger mindre än en timmes flygfärd från 
Stockholm. Trots det korta avståndet är lev-
nadsvillkoren vitt skilda från våra. Inga fria 
val. Dödsstraff. Mycket begränsad mötesfri-
het. Politiska fångar döms till långa fängelse-
straff. Fackföreningsaktiva eller engagerade 
i olika frågor döms ofta till kortare fängelse-
straff, för att regimen vill avskräcka från  
engagemang.
     Amanda Lövkvist från den liberala stiftel-
sen för demokratibistånd (SILC) och Martin 
Uggla, från Östgruppen för mänskliga rättig-
heter och demokrati berättade om sitt arbete 
för en demokratisk utveckling.
     Kan vi göra något från svensk sida? Både 
Amanda Lövkvist och Martin Uggla under-
strök att även små saker som att skriva brev 
till fångar i landet kan bidra till hopp. Det är 
något var och en kan göra, och organisationer-
na kan hjälpa till att förmedla kontakt. 

Café Liberal är ett öppet möte om aktuella frågor som Folkpartiet arrangerar.  Foto: Per Engström.

Vill du påverka skolan,  
byggandet, vården  
eller ekonomin? 
Vill du ta ansvar och bidra?  
Är du liberal?

Gå med i Folkpartiet.
Vi behöver fler starka krafter som kan 
utveckla vår politik, bidra till att föra ut 
den och representera våra väljare.

Kontakta oss om du är intresserad!  
Bli medlem på www.mitt.folkpartiet.se.

En viktig sak som EU kan göra är att avskaf-
fa visumtvånget för belaruser som vill resa in i 
EU. Det skulle kunna öppna landet för influen-
ser utifrån som i sin tur kan undergräva presi-
dent Lukasjenkos maktapparat. 

Vill du själv engagera dig, har du egna idéer om hur 
Solna och Sverige kan bli bättre? Bli medlem hos oss.

mitt.folkpartiet.se 

Läs mer och hur du kan hjälpa på www.silc.se 
och www.ostgruppen.se 

Christer Liss  
christer.liss@ownit.nu 


