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Ljusfesten vid Brunnsviken 2014  

Kära medlemmar 
De är mycket som hänt under året. Förening-

en Haga-Brunnsvikens Vänner är i ständig 

förändring.  

Och vårt arbete att levandegöra Brunnsviks-

området kultur, natur och rekreationsmöjlig-

heter för nya besökare uppmärksammas och 

uppskattas. 

L jusfesten 

Det var för sju år sedan vi tog initiativet till 

Ljusfesten för att visa på parkens möjligheter 

till upplevelse och skapa gemenskap även en 

novemberdag i skymningen. Länsstyrelsen, 

som administrerar Nationalstadsparken, vär-

desätter detta arbete. Så från och med förra 

året kan vi på programmet trycka National-

stadsparkens logga. Årets Ljusfest den 2 nov 

blev otroligt uppskattad och det är bara början 

på en som vi hoppas fantastisk utveckling.  

Nu när Ljusfesten vuxit sig så stark funderar 

vi på att flytta tillbaka Hagadagen till juni, men 

det är lite trångt på pelousen när Solnas  

Nationaldagsfirande flyttats från Ulriksdals 

slott till Haga. Så vi får se hur det går. 

Utveckling och förbättring 

Men vårt arbete består inte bara av att locka ut 

människor i parken. Vi har också synpunkter 

på hur Brunnsviksområdet borde utvecklas och 

förbättras. Våra konkreta förslag liksom and-

ras gjorde att Länsstyrelsen i sitt arbete med 

att utveckla Nationalstadsparken börjar med 

Brunnsviken. En hjälp att kunna starta detta 

arbete har varit de 100 miljoner som Norra 

Länken bygget avsatte som kompensation för 

intrång i Bellevue parken. Så snart kanske vi 

kan gå runt hela Brunnsviken och inte fastna i 

Ålkistans trappor eller i Bögbergets vilda klip-

por. Dessutom får vi en skyltning som talar 

om vart vi är på väg.  

 Så föreningen fortsätter sitt stolta arv från 

1988 när föreningen bildades. Då protesterade 

ett antal kunniga personer mot att E4:an skull 

gå flera meter upp i luften, vilket skulle ha gett 

ett kraftigt bullerinslag i parken. Och regering-

en tyckte likadant. Lösningen blev den vi ser 

idag med en nedgrävd E4:a och att trafiken på 

Råsundavägen går över till Haga på en bro.   

 Men vi får inte vila på hanen. Snart kom-

mer andra viktiga frågor för Brunnsviksområ-

det att påverka Hagaparken, bl a dragningen 

av trafiklederna utanför Stallmästaregården och 

Haga-Forum. Vi har också ett viktigt hörn uppe 

vid Norrtull som tillhör Nationalstadsparken. 

Det är bensinstationstomten men hur den kom-

mer att utformas vet vi ännu inte.  

 Den planerade planskilda korsningen vid 

Bergianska Trädgården kommer också att inverka 

på Brunnsviksområdet och strandängarna om 
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det vill sig illa. Bakgrunden är att nuva-

rande järnvägsövergång är farlig och 

med en ökad turtäthet av tågen i båda 

riktningarna fungerar det inte att ha 

bommar för att släppa över tyngre trafik 

och gående.  

 Vad gäller Albanoområdet, som kom-

mer att bebyggas med nya lokaler för 

Stockholms Universitet, har Mark- och 

Miljödomstolen beviljat överprövning av 

detaljplanen och den 2 december skall vi 

komma in med synpunkter. Det oänd-

liga och obebyggda landskapet som vi 

inbillar oss omger Haga kommer nu från 

pelousen att brytas upp av de nya bygg-

nadernas många och höga siluetter. I alla 

dessa frågor tar föreningen aktiv ställ-

ning och kommer med förslag och syn-

punkter.  

Årsmötet 2015 

är planerat till den 19 mars i Haga-

Forum på Annerovägen 4 i Solna 

(bakom Stallmästaregården) och kan 

kombineras med ett seminarium.  

 Förbundet för Ekoparken och WWF 

planerar en stor internationell konferens 

om stora parker i världen. Konferensen 

”Large Parks in Large Cities”, äger rum  

den 2 - 4 september i Naturhistoriska 

Riksmuseet i Stockholm.  

 2015 var det 275 år sedan Bellman 

föddes, vilket uppmärksammas med ett 

Jubileumsår. Om konferensen kommer 

att rundas av med sånger av skalden Bell-

man, lördagen den 5 september, återstår 

att se. Med det vore roligt att sprida 

kunskapen om Bellmans dikter och 

sånger ut i världen.  

Hagabladet 

Hagabladet har varit den kanal där vi 

presenterat våra tankar och områdets 

kulturhistoria vilken med sina även 

vackra bilder varit ett nöje att öppna och 

börja läsa. Tyvärr måste vi säga att in-

formationen inte kommer att ges på 

detta sätt längre. Bakgrunden är att vår 

tekniska redaktör slutar med sitt ideella 

arbete efter 17 år och redaktören efter 7 

år. Deras kompetens är svår att finna. 

Men det är egentligen inte det som har 

varit huvudproblemet. Vi har sökt nya 

krafter men ingen har velat arbeta ide-

ellt. Och en liten förening kan inte bära 

så kraftigt ökade produktionskostnader 

som det skulle ha handlat om. Säkert 
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finns det många som kan tänka sig att 

arbeta ideellt, men vi har inte hittat dem. 

Så om det är någon som känner sig kal-

lad, så vet Ni att det står en stol och 

väntar. Men tillsvidare har vi en annan 

bra lösning.  

 Vi kommer att två gånger om året 

sända ut Haga-Brunnsviks Nytt som sam-

manfattar vår verksamhet med hänvis-

ning till hemsidan (webben), där artiklarna 

kan läsas i sin helhet. Nu har kanske 

många medlemmar ingen vana att läsa 

artiklar på webben, men vi får hålla kon-

takten och höra hur det går.  

Jag, Gustaf III 
Det här brevet skall ses som en inform-

ation om alla dessa förändringar men är 

även en inbjudan till Gustav III - före-

ställningen på Riddarhuset den 25  

november, kl 19:00. 

 Anmälan görs till 

gb.columbina@gmail.com  

och biljetten 190 kr löses i kassan. 

 

Bakgrund Denna teatrala musikaliska 

monolog ”Jag Gustav III älskad, hatad, 

beundrad, förtalad” togs fram till Haga-

dagen nu augusti av Gunnel Bergström, 

fil. dr. och ledamot i föreningens sty-

relse, och har blivit mycket uppmärk-

sammad. Foto: Elisabeth Zeilon. 

 Riddarhuset framförde önskan om 

att ge föreställningen under hösten i sitt 

kulturprogram. Och till vår stora glädje 

lyckades vi få loss Hannes Öberg från 

Operahögskolan och Operan, där han 

nu spelar Min Bror är Don Juan.  

 Efter föreställningen är det mingel 

och sedan följer samtal mellan John 

Chrispinsson från Sveriges Television, 

teatervetaren och fil.dr. Cecilia Siden-

bladh, Willmar Sauter, professor i teater-

vetenskap och 1700-talskännaren 

Christopher O´Regan.  

”Vad är sant om Gustav III?”  

 

Varmt välkomna!  

Märtha Angert Lilliestråle, Ordförande 

för Haga-Brunnsvikens Vänner 

 

PS. När du betalar Årsavgiften glöm då 

inte att ange e-mailadress  DS. 

Jag, Gustaf  III 
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