
orrtull är idag en plats domi-
nerad av bilar. Trafiken till och 
från E4:an forsar fram, en stor 

parkeringsplats breder ut sig intill 
korsningen. Men Norrtull är också en 
viktig, idag tyvärr föga inbjudande, 
entré för besökare till Hagaparken.

Många idéer finns om hur denna 
miljö skulle kunna förändras. Somliga 
vill knyta Hagaparken närmare stensta-
den. Andra förslag syftar till en hård-
hänt exploatering. Åtskilliga artiklar 
har skrivits i Hagabladet, och material 
i ämnet finns också att studera på hem-
sidan www.haga-brunnsviken.org.

Haga-Brunnsvikens vänner lanse-
rar nu tillsammans med Förbundet för 
Ekoparken och Kommittén för Gusta-
vi anska parken ett förslag till hur 
Norrtullstomten, den stora parkerings-
platsen, skulle kunna omvandlas.

 Nationalstadsparken är ett område 
där natur och kultur och rekreation har 
satts i högsätet. Och väl inne i parken 
är området verkligen idealiskt för fri-
luftsaktiviter som jogging, stavgång och 
orientering. Barriärer i form av byggna-
der och trafikleder kan emellertid 
ibland avskräcka från besök.

Norrtullstomten skulle kunna fung-
era som något av en Hälsans port till 
Nationalstadsparken. Utrymmen för 
ombyte och fysisk aktivitet kan stimu-

lera till ett högre nyttjande. Samtidigt 
kan förslaget lösa flera knutar och 
skapa kvaliteter: Fotbolls planen i 
Bellevue kan flyttas hit och lämna plats 
för återskapad parkmark. En grund-
tanke i förslaget är att platsen höjs. 
Detta skulle avskärma området från 
trafik, det skulle skapa en historisk 
kontinuitet – på platsen låg tidigare en 
del av  Stockholmsåsen – liksom för-
bättra det landskapliga och gröna sam-

manhanget med Haga. Dessutom kan 
en länge efterfrågad informationsfunk-
tion till parken skapas.

Föreningen har skickat ett brev till 
borgarrådet Alf T. Samuelsson, med 
ansvar för integration, miljö och idrott, 
och begärt att förslaget ska utredas. Ta 
del av skrivelsen på www.haga-
brunnsviken.org! I kommande num-
mer av Hagabladet ska fortsättningen 
av detta ärende beskrivas.

Brunnsvikens kaffekultur kartlagd

Norrtull – hälsans port?
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Södra Brunnsviken. Kartan ger en god föreställning om den ås som tidigare fanns där nu 
parkeringsplatsen ligger. Wenner-Gren Center hör hemma ungefär där den lilla sjön är inritad. 
Jämför med den moderna kartan på Hagabladets baksida. Notera också de öar i Hagaparken 
som fortfarande syns på denna karta, som är tillkommen före sjösänkningen på 1860-talet.
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1. LILLA STALLIS
Öppettider: 11.30 – 20.00, senare vid 
vackert väder. Gäller maj – september 
(men vädret kan ha sin betydelse). 
Under andra halvåret går det också 
bra att fika inne på värdshuset.
Kaffe: 22 kronor, inklusive påtår.
Specialitet: Räksmörgås.

Sjönära. Den gula byggnaden ligger 
vid stranden nedanför själva värds
huset Stallmästaregården. Stolar och 
bord är uppradade längs det vita sta
ketet, nedanför skvalpar Brunnsvikens 
vatten.

2. HAGA FORUM
Öppettider: Juni – augusti, alla dagar 
10.00 – 17.00 (cirkatider!).
Kaffe: 20 kronor inklusive påtår.
Specialitet: Texasbulle (en sorts 
kanelbulle).

FlygFärdig. Den gamla flygtermi
nalen är numera en ytterligt modernt  
och mondänt inredd restaurang med 
fin utsikt över Stallmästareviken. 
Sommartid kan kaffet avnjutas i det 
fria, i italienskdesignade korgmöbler.

3. KONDITORI VASASLÄTTEN
Öppettider: Från maj till början av 
oktober. Nybakat finns från 10.00, 
kafét stänger 18.00. Öppettiderna är 
väderberoende!
Kaffe: 20 kronor inklusive påtår.
Specialitet: Hagabullen, en stor bulle 
med grovmalen mandel och karde-
mumma. Bakas efter recept från 
handskriven bok från 1900-talets bör-
jan – dock har mängden smör skurits 
ned rejält (!).

KaFé med anor.  Konditori 
Vasaslätten är nu inne på sitt tredje 
århundrade som servering. Denna 
avlånga, lite kantiga träbyggnad lig
ger inkilad mellan tre träd, framför 
breder en stor grusplan ut sig med 
glest utplacerade bord. Mellan blad
verket anas Brunnsviken.

4. KOPPARTÄLTEN
Öppettider: 10.00 – 17.00 alla dagar 
från maj till oktober. November – 
april 11.00 – 16.00 alla dagar.
Kaffe: 15 kronor.

SilverhäSt i Silvertältet – det meller
sta av tälten – minner om byggna
dens förflutna som stall. Till serve
ringens förtjänster hör öppettiderna. 
Efter en hård dag i pelousens kälk
backar kan den varma vrån vara nog 
så livsavgörande. Uteplatsens vy ner 
över pelousen, Gustav III:s paviljong 
och Brunnsviken i fonden är en av 
parkens mest storslagna. Serveringen 
välbesökt, ibland köbildning.

5. FJÄRILSCAFEET
Öppettider: Tisdag – fredag 10.00 – 
16.00, helger 11.00 – 17.30 (april – 
september). Oktober – mars: tisdag – 
fredag 10.00 – 15.00, lördag – söndag 
11.00 – 16.00.
Kaffe med påtår: 15 kronor.
Specialitet: Hembakad Cheesecake.

Barntillvänt.  Lokalen kan stoltsera 
med en modellbana längs väggarna, 
Finns även knappar att trycka på för 
barn. Konstutställningar i spaljéerna.
Vidsträckt uteservering längs växthu
set, där det alltid är lä. Idealiskt för 
vårens första utefika (extra växthus
värme i ryggen!).

6. RADISSON SAS ROYAL 
PARK HOTEL
Öppettider: 6.30 – 23.00 alla dagar, 
frukostbuffé fram till 10.00, på hel-
ger från 7.30 – 11.00.
En kanna kaffe: 22 kronor.
Specialitet: Nybakade wienerbröd.
de generöSa öppettiderna är ett 
bonus för fågelskådaren som glömt 
termosen. Typisk hotellmiljö med 
internationell atmosfär. Entré till den 
moderna utbyggnaden finns från 
parksidan. Även uteservering med vy 
över Brunnsviken.

7. VÄXTHUSCAFEET, ULRIKSDAL
Öppettider: Alla dagar 11.00 – 16.00, 
året om (helgdagar undantagna).
Kaffet kostar 15 kronor.
Specialitet: Allt är hembakat, morots-
kakan med filadelfiakräm rekommen-
deras!

BlomriKe.  Pelargoner och andra 
växter pryder kaféet, än fler blommor 
syns genom öppningen till det angrän
sande växthuset, där man kan avsluta 
besöket med att inhandla något grönt. 
Trivsam, rustik inredning, bord med 
blårutiga dukar. Växt husen ligger ett 
stycke norr om själva slottsparken.

Haga-Brunnsviken Caféguide
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8. ULRIKSDALS SLOTTSCAFÉ
Öppettider: 11.00 – 18.00, maj – 
augusti alla dagar. September – april 
öppet på helger 12.00 – 16.00.
Kaffe kostar 18 kronor (kaffe och 
hembakad bulle 35 kronor).
Specialitet: Hallonkaka med vaniljsås.

välvd vy.  Rummen präglas av trä
golv, paneler och djupa fönstersmy
gar. Ofta konstutställningar, särskilt 
Bergshamrakonstnärer, någon gång 
bjuds pianomusik. Granne med 
Orangerimuseet.

9. SVALKAN
Öppettider: Juni – augusti öppet 12.00 
– 20.00 (stängt måndagar), helgöppet 
i maj månad.
En mugg kaffe: 15 kronor.
Specialitet: Hembakat bröd, särskilt 
Svalkanbullen (rejäl, stor vetebulle).

Följ  SKylten mot öSter. 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen dri
ver denna servering som ligger lite 
grann runt hörnet från slottsmiljön i 
Ulriksdal, en bit bort längs stranden. 
Altanen utanför erbjuder fin utsikt 
över slottet och Edsviken. Även 
kanotuthyrning och övernattning. 
Mässa varje onsdag kväll. 

10. KAFÉ SJÖSTUGAN
Öppettider: Från den 24 maj till och 
med augusti öppet alla dagar 11.00 – 
17.00, övriga året helger 11.00 – 16.00 
och torsdagar 12.00  – 16.00.
Kaffe: 16 kronor, rättvise- och krav-
märkt, drick så mycket du vill!
Specialitet: Kolalingonpaj (!) och 
morotskaka.

Färg och FormriKedom .  Kafé 
Sjöstugan, som 2årsjubilerar, har en 
välkomnande och färgglad interiör, 
där till och med kopparna är indivi
duella. Idébok finns att studera, liksom 
olika tidskrifter. Många utställ ningar 
och aktiviteter. Det röda trähuset ligger 
precis vid ångbåtsbryggan. 

11. GAMLA ORANGERIETS CAFÉ
Öppettider: Fram till den andra juni 
öppet lördagar och söndagar, därefter 
alla dagar 11.30 – 16.30.
Kaffe kostar 15 kronor.
Specialitet: Bakverk, exempelvis 
cheesecake och hallonpaj.

dricKSFontän.  En detalj från det 
vackra gamla orangeriet, pittoreskt i 
sitt övergivna skick, med flagnande 
färg, glastak och varmvattenrör. 
Huset ligger innanför den täta gran
häcken mitt i Bergianska trädgården, 
granne med Edvard Andersons växt
hus, där automatkaffe bjuds.

12. TRÄDGÅRDSVILLAN
Öppettider: 11.00 – 22.00 vardagar, 
stängt lördagar, 12.00 – 18.00 sönda-
gar. Tiderna gäller hela året.
Vanligt kaffe inkl. påtår kostar 15 
kronor, andra sorter finns att tillgå!
Specialitet: hembakad 
äppelkaka och rabar- 
berpaj med vaniljsås.

detaljer  som kakel
ugnar finns det gott 
om i denna sekelskiftes
villa med punschveran
da. Många rum, biljard 
en trappa upp. Öppna
de för ett par år sedan. 
Mycket universitetsfolk. 

13. VÄRDSHUSET KRÄFTAN
Öppettider: 11.00 – 14.00, måndag – 
fredag.
FrämSt lunchställe men kaffe går 
också att ordna. Inrymt i nyligen 
omgestaltat stall. Av den gamla miljön 
återstår takbjälkarna, i övrigt helt 
modern inredning. Öppen spis. 
Liksom Trädgårdsvillan ingår serve-
ringen i universitetsmiljön och präglas 
av studenter.

Sten på Sten. Framför huset i tegel 
breder en stor stenlagd gård ut sig.

14. CARL ELDHS ATELJÉMUSEUM 
Öppettider: Samma som museet (se 
Hagabladets baksida).
Kaffe kostar 8 kronor, påtår 2 kronor.
(slantarna läggs i en burk).
enKel S jälvServering  i vacker 
miljö. Kaffet dricks i ateljéträdgården.
Oftast finns hembakad sockerkaka.

T e c k n a  d i g  s o m  m e d l e m ! 

HAGA – BRUNNSVIKENS 
VÄNNER

På Hagadagen ,  10  juni ,  f ö r 

50 k r o n o r

(or d .  ko s tnad  125) !

Hur? Besök föreningens bord 
vid Koppartälten 10.30  16.00!

  P å  f ö r e n i n g e n s  h e m s i d a

www
haga–brunnsviken.org  

f i n n s  m e r !



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Entrésten  
till Natio- 
nalstads- 
parken vid 
Haga Södra

Koppartälten

Bergianska

Båt

T-bana 
Universitetet

Ak. Roddf.

Kanot-
klubben

Bellevue

Wenner-Gren C.

Ulriksdal

Tivoliudden Bergshamra

Hagadagen söndagen den 10 juni 2001 
et är dags för årets upplaga av Hagadagen! Ta till- 
fället i akt att stifta bekantskap med området. I sam-

arbete med berörda institutioner och med hjälp av sakkun-
niga guider och ledare ordnas rabatterade besök och vis-
ningar på nedan nämnda institutioner liksom ett antal 
vandringar i parken mellan kl. 11.00-16.00 (cirka).

Haga-Brunnsvikens vänner arrangerar Hagadagen med 
hjälp av Dagens Nyheter. Med DN-kortet får Dagens 
Ny heters prenumeranter 50% rabatt på alla nedan angivna 
priser. Rabatterna gäller normalt två vuxna och två barn 
under 7 år per DN-kort. Rabatten gäller även entrépriset 
till museerna och båtturer.

Haga-Brunnsvikens vänner kommer att finnas på plats 
under dagen vid ett bord framför Koppartälten mellan 10.30 
och 16.00. Där finns material om vår verksamhet. Väl mött!!

Vandringar ocH Visningar:

Museer:

Båtturer:

Paddling ocH rodd:

D

Haga-BrunnsViken

orienteringskarta

Siffrorna anger läget för de  
serveringar som presenteras  
på mittuppslaget.
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