
”Brunnsvikens pånyttfödelse” 

Ett besöksmål i världsklass 
Torsdag den 10 april 2014  kl 13.00 – 16.30  i Haga-Forum hörsal,  

Annerovägen 4. Buss 515 och buss 59 stannar utanför. 
 

Program  

13.00 - 13.30  Samling i foajén 

13.30 - 13.45  Om HBV:s roll och tankarna bakom startmötet 

  Märtha Angert Lilliestråle, ordf. Haga-Brunnsvikens Vänner, HBV 

13.45 - 14.00  Brunnsviken - ett historiskt landskap i världsklass 

  Christian Laine, SAR/MSA, Kommittén för Gustavianska Parken 

14.00 - 14.15  Brunnsvikslandskapet - ett centralt värde i KNP 

  Lars Nyberg, sr rådgivare, Länsstyrelsen  

14.15 - 14.30   Stockholm utvecklar promenadstaden  

  Linda Scherdin, samhällsplanerare, Stockholm stad  

14.30 - 14.45  Hur utvecklar vi norra Brunnsviken? 

  Anders Ekegren, ordf. stadsbyggnadsnämnden, Solna stad   
 

14.45 - 15.15  Kaffepaus 
 

15.15 - 15.30  Universitetets behov av Brunnsviksområdet 

  Hans Adolfsson, pro rektor, Stockholms universitet  

15.30 - 15.45  Färden på Brunnsviken - ett sätt att levandegöra kulturarvet   

  Peder Ling, Strömma Turism o Sjöfart AB  

15.45 - 16.00  Initiativtagare till - Large Parks in Large cities 2015 

  Richard Murray, ordf. Förbundet för Ekoparken, FFE  

16.00 - 16.10  Att locka med event 

  Märtha Angert Lilliestråle, ordf. Haga-Brunnsvikens Vänner, HBV 

16.10 - 16.30 Frågestund om - Hur ökar vi Brunnsvikens attraktivitet och tillgänglighet 
 
 

Föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner, HBV, har nu funnits i över 25 år. HBV är en obunden 

och politiskt neutral förening och kan därmed vara en samverkande faktor för alla som vill bidra 

till områdets utveckling.  

 Vår uppgift idag är samma som den dag föreningen grundades; att arbeta för att Brunns-

vikenområdet blir mer bekant och tillgängligt och att öka antalet besökare.  

 Ett led i det arbetet är att sedan två år arrangera årliga s k startmöten. Syftet med dessa mö-

ten är att bjuda in områdets olika intressenter till ett informationsmöte om vad som planeras un-

der året och de  kommande åren samtidigt som det blir ett diskussionsforum för nya idéer.  

Varmt välkomna 

Haga-Brunnsvikens Vänner, Styrelsen 

 
Anmälan  om deltagande senast 27 mars 2014 till   

Göran Sachs: e-post. goran.sachs1@comhem.se   tel. 0708-60 41 09 


