ODR TOTAL, SOLNA KOMMUN

SE SOLNA
GUIDADE
BUSSTURER

L

Guidade bussturer avgår från Stråket/
Råsundavägen. Bussturerna tar cirka
45 min och har fyra olika teman.
Kostnadsfria biljetter hämtas i infotältet
eller i bussen i mån av plats.
Naturen
En tredjedel av Solnas yta består av
grönområden – välkommen att se och
höra mer om Solnas naturskatter.
Avgår: 11.00, 13.00
Kulturen
Följ med på en tur genom Solnas
rika kultur med allt ifrån filmhistoria till
slottsteater.
Avgår: 12.00, 14.00
Arkitekturen
Solna har flera arkitektoniska pärlor –
kom med på en tur bland gamla slott
och nya kojor.
Avgår: 13.00, 15.00
Futuren
Hur ser Solna ut år 2025? Följ med
på en resa in i framtiden, med en ny
nationalarena, nya bostadsområden och
kommunikationer.
Avgår: 14.00, 16.00

INFORMATION

E

➤ Foto-orientering med Solna
Hembygdsföreningen
Hittar du i Solna? Hämta en folder och
ta en promenad i Råsunda. Leta rätt på
platserna där fotot är taget och svara på
frågorna. Fina bokpriser till de tre första
öppnade rätta svaren.
➤ Naturen i Stenstaden
En naturguidning bland gatsten och
fontäner. Upptäck växtlighet och djurliv
i Solnas stadsmiljö med guide från
Naturskyddsföreningen.
12.30 5–9 år 14.00 9–99 år
➤ 100 år av idrott
En guidad vandring med ”idrottsentusiasten” Urban Dahlberg.
Avgår: 12.30, 14.30
➤ Ta farväl av Råsunda Stadion
Guidade turer och överraskningar under
hela dagen.

Alla som går på
visningen av
Friends Arena under
Solnadagen kan
köpa rabatterade
biljetter på plats
till den officiella
invigningen!

På Råsunda Torg
med omnejd

➤ Tjuvkika på Friends Arena
Arenan håller öppet för allmänheten
mellan 12–17.

E

Info om Solnadagen och Solna stad.
Hämta biljetter till bussturer och vandringar.
Samlingsplats om vi tappar bort varandra,
bli omplåstrad och vila fötterna.

KOMMUNIKATIONER

VANDRINGAR

E

➤ Skansentåg med två rutter. En för de
yngre kring torget. En längre med guide
till Friends Arena. Tider och biljetter i
infotältet.
➤ Låna en elcykel och få fart på pulsen.

MAT OCH DRYCK

F

Ät, drick och njut i Dick Turpins
foodcourt på Stråket under hela
dagen. Fortsätt firandet fram till
kl. 22 med coverband och DJ.

ETT SAMARBETE MELLAN:

p-platser
Res kollektivt eller cykla, antalet p-platser
är kraftigt begränsade.

Lördag 8 september
Från kl. 11.00 · T-bana: Solna C · solna.se

STORA SCENEN
Gnagisloppet rusar förbi.
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11.00	Solnadagen svänger igång med
Solna Kulturskolas bluesband
Brothers and Sisters.
11.30	Zumba tillsammans, häng med och
lär dig!
13.30	2012 års stadsmiljöpris delas ut
av stadsbyggnadsnämndens
ordförande Anders Ekegren.

	Idrottens många sidor. Intervju med
legenden Ankan Parmström.

13.50	Rockabillyundret Domestic Bumble
Bees dundrar in och tar över scenen.

12.00	Cookies ’N’ Beans spelar svängig
countrypop.

14.30	Källsortering lektion II med coola
hunden Kompis.

12.40	Hunden Kompis källsorterar
mästerligt. Kom, se och lär.

14.40

12.50	Idrott ska vara roligt! Anders Ankan
Parmström delar med sig av sina
idrottsupplevelser och Annika Engström, Solna SAM, tipsar om hur du
hittar rätt idrott/ uppdrag!
13.00	Duon Little Marbles går på ”repeat”
– svängig pop du inte vill missa.

LÄR DIG MER OM DJUR

17.15	Anna Järvinen sjunger ljuva toner och
skapar magi med vemod och klang.

J

FRIENDS ARENA
K

Lerduveskytte med OS-skyttar
vid Råstasjön. Se dykare söka
efter 100 år gamla lerduvor m.m.

➤R
 ecycla och skapa.

Snart står Sveriges nya nationalarena
– Solnabornas arena, klar för invigning
och evenemang i världsklass. Få en
exklusiv förhandstitt bakom byggridåerna.

Victoria Sandell
Svensson, en av
Sveriges främsta fotbollsspelare genom tiderna
utmanar dig i mästaregrenen ”Hammaren”
kl. 11.00–12.30. Även
andra idrottstjärnor
på plats!

F
ST RÅ KE T

festivalområde

J

➤S
 kriv texter och sjung i vår
Sing & song writer verkstad.
➤O
 dlar- och bokverkstad.
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Anmälan och mer info: aik.se/gnagisklubben

R
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➤B
 lack Sheep lär dig Solnas rock n’ rollhistoria – förvandlas till en rockartist.
➤T
 ävla, lek och utmana dig själv i
wooden games.
➤ Lions fiskdamm, lotteri och Solna-bakelsen
från kl. 13. Intäkter till Världens barn.

➤B
 arn- och utbildningsförvaltningen på
plats och online. Kolla på din förskoleoch skolplats, prata barn och skola,
skapa i ”Spår av barn-anda” m.m.
➤F
 örsäljning av ballonger, sockervadd,
popcorn, munkar och Solnabakelsen.

AN

➤B
 aristafest med
Enricos kaffe.

D

I

C

➤P
 onnyridning.

➤A
 tt bli äldre i Solna! Samtala med och få
tips av Omvårdnadsförvaltningen.

L

R å sunda torg

G

➤T
 åspetsprovning och balett
med vår prima ballerina Elisabeth.

➤T
 änd ett ljus för någon du tänker på.
Fika och prata med personal från
Svenska Kyrkan.

AV

Anmälan till
”Solna talangöppen scen”
mellan
kl 10–14

Visste du att
Råsunda fyller
100 år i år och
att villor na
intill stadion
fungerade som
olympisk by?

➤T
 esta att spela basgitarr i vår workshop.

LN

Signalisten, Norrenergi,
Skanska, KI, Ulriksdal, JM och
Tvärbanan visar aktuella projekt
och verksamheter.
G

Lär dig
mer om
Solna på
Solnadagen!

➤S
 ol, vind, vatten – liten show för de
minsta 0–2 år.

➤P
 rova på tovning med
Kulturlandskaparna.

SO

VI BYGGER
FRAMTIDENS SOLNA

C

➤S
 tig in och förvandlas i vårt
kostymförråd. Prova sagolika scenkläder, träffa Solna kulturskolas lärare.

➤C
 lowneri och bus.

K

M

B

➤T
 ävla i prickskytte med vattengevär,
bollar mot plank och kasta ringar mot
mål.

➤T
 röjtryckning.

L

➤T
 esta på mindfulness med
Skyddsvärnet.

➤L
 äs och mys i den lilla bokhörnan.

➤S
 kapa i läder.

PA

11.00 9–12 år

LERDUVESKYTTE
VID RÅSTASJÖN

Råsunda
torg

➤A
 nsiktsmålning.

16.30	Panetoz – Dansa! Pausa. Musik med
“ingen kan stå still – garanti”.

På Råsunda Torg med omnejd. Uppvärmning från
kl. 10.15 med idrottsstjärna! Ett lopp med mycket
hjärta för alla mellan 6–12 år under devisen
”Den som har roligast vinner!”.

H

Ta en fika i trädgården, lyssna på Solna
Brass kl. 15 och spontandansa i bersån,
var med i Bouleturnering och klappa får.
Charlottenburgsflygeln öppen med visning
av skolsal och Hagalundsmodell.

16.10	Street Star battlar och showar

GNAGISLOPPET

Dessutom kan du prova på hinderbana
med Huvudsta Scouter, Parkour, Street
Dance med Street star, Cirkus med Cirkus
Cirkör och Speed-Shooting samt det
afghanska spelet carroms.

Danskavalkad med Solna Kulturskola.

Träffa djur mitt i staden! Klappa fåren och testa på tovning. Ponnyridning, se hundar träna lydnad och agility,
ta Hundborgarmärket, få information och råd.
Delta med din hund eller katt i den helt kostnadsfria
tävlingen Solnas charmigaste hund och katt. Anmäl din
hund eller katt på plats, samling kl. 14.15. Fina priser
utlovas vid korandet kl. 15.00! Se Hunden Kompis
källsortera mästerligt. Kom, se och lär med Kulturlandskaparna, Augustendals 4H-gård, Solna hund- och
kattförening Djursamverkan Solna, Stockholms kennelklubb och Solna/Sundbybergs brukshundsklubb.

10.30 6–8 år

SOLNA HEMBYGDSGÅRD

15.00	Solna Talang 2012. Är du Solnas
nästa stjärna? Scenen är din.

M B

Prova på: Fäktning, fotboll, innebandy,
basket, konståkning, hockey, amerikansk
fotboll, friidrott, skytte, bordtennis, tennis
m.m.

en
en

11.40	Victoria Sandell Svensson, en av
Sveriges främsta fotbollsspelare
genom tiderna berättar om EM 2013

D

Möt Solnas föreningsliv samt andra
aktörer och testa på olika sporter och
uttryck samt få information och guidning
om vad som passar dig!

rammet på sto
rog
ra
sc
rp
de

10.30

Uppvärmning inför Gnagisloppet.
B

10.00

SPORT OCH
UTMANING

A

Njut av
Solnabakelsen
– stötta
Världens barn.
Från kl. 13

➤P
 impa din balkong med Bosse Rappne,
bli bjuden på popcorn,
fråga hyresjuristen
och delta i tipstävling med
Hyresgästföreningen.

TRÄFFA
STADENS POLITIKER

B

Träffa politiker från partierna i
kommunfullmäktige i Solna. Passa på att
framföra synpunkter och att ställa frågor.
Representanter från samtliga sju partier
finns tillgängliga hela dagen.

SOLNAVÄGEN

E

➤P
 rata med Bildarkivet om Solnas
kulturhistoriska fotografier. Tävla, lek
och lär. För stor och liten.
➤S
 tadsbyggnadsförvaltningen presenterar det nya kvarteret Lagern med
planarkitekterna och modell på plats.
➤C
 ykelaktiviteter – Prova på elcykel.
Reparera, höst och vinterutrusta, tvätta
och märk din cykel. Lär dig cykelregler
i trafiken och få diplom. Få cykelkarta.
Vinn en cykel. I samarbete mellan
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
Outsport AB, Solna Närpolis och
Västerortspolisen.
➤S
 tockholms bilpool tipsar om alternativ
till bilägande.
➤M
 ånbilsrally – fixa, åk och lek!
För stora och små barn!
➤ ” Inbrott händer inte mig” … eller?
Solna närpolis, Solnas grannsamverkansföreningar och Signalisten finns på
plats och ger tips mot bostadsinbrott.
Provsitt polisbussen och sätt polisens
vilselapp på ditt barn.

STOR LOPPIS

E

Fynda och sälj! För att boka kostnadsfritt
bord maila: anna.ribbing@solna.se

Med reservation för ändringar och tillägg i programmet.
För uppdatering av programmet: solna.se/solnadagen

