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                                       Verksamhetsberättelse 2016 
 

                      
Verksamhetens inriktning är att få stockholmarna liksom alla svenska och utländska turister i 
Stockholm att se de stora kultur-, natur- och rekreationsvärden som finns i Hagaparken och Ulriksdal 
samt området runt Brunnsviken. Föreningen arbetar för att utveckla området, öka tillgängligheten, 
ge kunskap och sprida information genom att utarbeta förslag, ta del i debatten om Kungl. 
Nationalstadsparken, vara remissinstans i dessa frågor, ordna publikdragande event och 
informationsträffar samt ge ut tidningen Haga-BrunnsvikenNytt. 
 
 

1. Styrelse, revisorer, valberedning     7. Haga-BrunnsvikenNytt     
2. Årsmöte             8. Seminarier  

 3.Ekonomi                 9. Event och vandringar 
4. Administration              10. Hagadagen och Ljusfesten 
5. Hemsidan               11. Plan- och byggärenden 
6. Facebook                12. Delaktighet   

        

1. Styrelse, revisorer och valberedning 
Styrelsen har bestått av 10  ledamöter, 1 hedersledamot, 4 suppleanter och  stötts av 2 adjungerade.  
 

Märtha Angert Lilliestråle , ordf 
Torkel Tigerschiöld, v ordf 
Ella Öström, hedersledamot 

 
Gunnel Bergström, ledamot   
Lars Bjerin, ledamot 
Sylvia Dovlén, ledamot  
Johan von Garrelts, ledamot 
Suzanne Kolare, ledamot  
Annika Koponen, ledamot 
Töres Theorell, ledamot  
Anne Utter, ledamot 
 
Nils-Evert Andersson, suppleant 
Stina Bäckström, suppleant  
Marianne Stjernswärd, suppleant   
Beatarice Sundberg, suppleant  
 
Bengt Rundquist , adjungerad 
Jana Zupanc, adjungerad 
 

Revisorer  
Mats Gullberg och Anna Lönnqvist. Suppleant Anne Murray.  
 
Valberedning  
Ulla Tandberg, valberedningens ordförande och Ella Öström och Bengt T Ulander. 
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Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. 
18 jan, 15 febr, 9 mars, 12 april 26 april, 11 maj, 1 juni, 23 aug, 13  sept, 4 okt och 15 dec.  
 

2. Årsmöte 
Årsmötet ägde rum torsdag den 7 april kl 12.15 i Kungl Vetenskapsakademien, Beijersalen.  Mötet 
annonserades på hemsidan och i Haga-BrunnsvikenNytt nr 2, 2016. Möteshandlingarna hämtades 
i lokalen. Årsmötet följdes av seminariet ”Parkmiljö och långsiktig hälsa” kl 13.30 – 16.30.  
 

3. Ekonomi 
Ekonomin har skötts av kassören Johan von Garrelts och Märtha Angert Lilliestråle i samarbete. 
Bokslutet har  upprättats av Ivan Isendor. 
 
Årsavgiften är 185 kr för enskild medlem, familj 260 kr, Ungdomar och studerande upp till 25 år 
samt familjemedlemmar 75 kr. Föreningar och företag 500 kr.  
 
De samlade intäkterna var 177 136  kr förutom ränteintäkter på 0  kr. Kostnaderna 203 073 kr.  
Årets resultat blev – 25 937 kr.  
 
Föreningens tillgångar, bank, plusgirot mm uppgick vid årsskiftet till 339 498  kr. 
 

Intäkterna  i form av betalda medlemsavgifter var 51 115 kr räknat på 269 inbetalningar. 
Medlemmarna betalar in avgiften ojämt. Evenemangsbidragen uppgick till 116 500 kr. 
 

Utgifterna för evenemanget Hagadagen var 35 099 och Ljusfesten 109 346 kr.  Tidningen Haga-
BrunnsvikenNytt kostade 5 222 kr. Administration 6 922 kr. Hemsidan, driften och 
medlemsregister 1 545 kr och årsmöte 5 993 kr.  
 

4. Administration 
Föreningens adress är Box 210, 182 06 Djursholm. Kallelser och tidningen skickas ut med post  till 
de ca 350 medlemmarna och till 100 PR-adresser.  Många medlemmar har inte uppgivit 
mailadress, men målet är att kunna skicka ut information till alla som har möjlighet att ta emot e-
post.   

 
5. Hemsidan 
2013 genomförde föreningen  en större förändring, både tekniskt och utseendemässigt av 
hemsidan. Materialet flyttades till plattformen WordPress, ett vida spritt och gratis 
publiceringsverktyg. Även ett byte till ett nytt och billigare webbhotell har skett i anslutning till 
bytet,  som genomförts av Bengt Rundquist.  
Under 2017 tas  en kommunikationsplan och ny  effektkarta för webbplatsen fram för att göra 
platsen mer läsbar för besökarna. Ansvarig för hemsidan är Suzanne Kolare 

mailto:mal@caloma.se
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Bilden visar besökarna under 2016 på hemsidan. Topparna är Hagadagen och Ljusfesten.  

 
6.Facebook 
För att ytterligare vidga föreningens möjlighet till att sprida information och komma närmare den 
digitala målgruppen har en Facebooksida skapats med namnet: "Haga Brunnsvikens Vänner" (utan 
bindestreck!) Sidan har idag 122st följare och används främst som marknadsföringskanal kopplat till 
större händelser som Ljusfesten och Hagadagen. Utöver dessa marknadsföringstillfällen så har sidan 
även under året uppdaterats med information om ärenden och beslut av myndigheter liksom för en 
vidare spridning i digital form av "Haga-BrunnsvikenNytt". Administratör är Fredrik Stéen och  
redaktör Suzanne Kolare. 
 

7. Haga-BrunnsvikenNytt  
Består av ett 2-sidigt nyhetsblad där artiklarna i sin helhet läggs ut på hemsidan.  Bladet kommer 2 
ggr per år, i februari och i oktober. Ansvarig utgivare är ordföranden. Redaktionskommittén utgörs av 
styrelsen. Layoutarbetet görs av Carl Vilhelm Angert, Ordenstryck@Djursholm och tryckningen sker 
hos DMS Colorprint i Djursholm.   

   

8. Seminarier 
Seminariet Framtidens Brunnsviken  följde på årsmötet den 9 april i Kungl Vetenskapsakademien. 
Talare var Professor Inge Jonsson, ledamot av Vetenskapsakademien: ”När behovet av grönområden 
ställs mot andra krav i samhället”, Elisabet Lindgren, läkare och docent i Sustainability Science 
berättade om vad restaurering och bevarande av grönområden och natur i städer kan innebära.   
docent Fredrika Mårtensson, Landsbruksuniversitetet i Alnarp: ”betydelsen av grönområdet för 
bra hälsa” och professor Töres Theorell, Karolinska Institutet: ”Kultur, natur och hälsa”. Avgiften 
för seminariet för icke föreningsmedlem var 150 kr.  
 
9.Event och Vandringar 
Det utmanande hinderloppet Tough Viking har tidigare anordnat hinder-/terränglopp i 
Hagaparken. Beslut har tagits av Kungl Hovstaterna att inte lägga eventet i parken fr  o m 2016 då 
markskadorna blev stora. Tävlingen stämde inte heller med önskad kulturell profil.   
 

10. Hagadagen och Ljusfesten  
Hagadagen  

mailto:mal@caloma.se
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Innan nationaldagsfirandet gick av stapeln i Hagaparken ägde Hagadagen alltid rum den 6 juni, ett 
mycket solsäkert datum. Föreningen letar fortfarande för att hitta näst bästa datum. De plötsliga 
och icke annonserade regnskurarna, som blivit alltmer vanliga,  är ett problem.  Att planera för ett 
publikt njutandes av picknick i gräset har därför blivit alltmer vanskligt.     

Hagadagen ägde 2016 rum den 12 juni. Programmet var mångfascetterat med drakflygning för 
barnen på pelousen och drakbygge i Fjärilshuset, tipspromenad i Hagaparken, visning av Gustav 
IIIs paviljong och sagor för de minsta med Annika Malm från Solna Kulturskola. Två körer 
framträdde, dels Cantemuskören under ledning av Göran och Sofia Saxäng och dels kören Schola 
Cantorum under ledning av Östen Wall. Jazzbandet Danko Swingig Pack med Thomas Danko 
lockade förbipasserande att ta del av programmet.   

För att uppmärksamma 150-årsjubiléet av   Jonas Love Almqvist framfördes i Silvertältet en sång- 
och musikföreställning, som producerats av Gunnel Bergström, ledamot i föreningen, med titeln 
”Jonas Love Almqvist och kärleken” med Richard Forslund, Maria Salomaa, Hanna Wohlin och Olof 
Berg, sekreterare i Almqvistsällskapet.  Scenerna i skådespelet hämtades ur Det går an, 
Tintomarassång och Drottningens Juvelsmycke.  

Vandringarna täckte hela parken när Christian Laine, sekreterare i Kommittén för Gustavianska 
Parken, tog med sig en grupp med start i Parkmuseet under rubriken under rubriken ”Vad Gustav 
ville och Piper gjorde” på en skogsvandring till Gamla Haga och Kinesiska paviljongen.  

Michael Karlsson visade i sin guidning på Nya Haga och de gustavianska pärlorna; Koppartälten, 
Gustav IIIs paviljong, Ekotemplet, Haga slott och grunden till det stora aldrig färdigbyggda slottet.        

Program och annonser togs fram av Ordenstryck@Djursholm och trycktes av DMS Colorprint, 
Djursholm.   

   

Ljusfesten vid Brunnsviken anordnades söndagen den 6 november för nionde gången. Syftet med 
evenemanget  är att förmedla gemenskap och lyfta Brunnsvikens kulturvärden i en annars mörk 
årstid.  

Ljusfesten engagerar och flera vill vara med. Haga-Brunnsvikens Vänner får många förslag på hur 
den skall kunna utvecklas och tar tacksamt emot dem. Att bygga Ljusfesten med körmusik, facklor 
och marschaller tror vi är ett lyckat koncept och vi kommer att fortsätta arbeta med denna 
inriktning  för att utveckla och nå allt fler besökare. Framför allt vill vi få barnen att känna att det 
även är deras Ljusfest. Vi ordnade därför även ett speciellt ”fackeltåg” med lyktor för barn. Fler 
aktiviteter planeras.  

Eventet stöds ekonomiskt av Länsstyrelsen i Stockholms Län, även av Solna stad och ett flertal 
aktörer runt Brunnsviken. Den skånska kören Mixtum kunde resa till Stockholm med stöd av Euro 
Finans AB.  Ljusfesten har varit möjlig att genomföra då organisationen bygger på engagemang av 
artister, aktörer runt Brunnsviken och ideellt arbete. Scoutrörelsen Wallinum Väpnarnas bidrag 
var här mycket värdefullt.  

Morgonen den 6 november startade med en vind på 12 sekundmeter och flera minusgrader. 
Programmet fick ställas om i sista stund. Kanoterna från Brunnsvikens kanotklubb kunde inte gå ut 
och båtklubbarna Stallmästaregårdens båtklubb och Haga båtklubb vågade inte sätta ut 
eldflottarna, ifall de skulle slita sig.  

Brunnsvikens vattennivå var även veckan före Ljusfesten så låg att Strömma beslöt att avblåsa sin 
båt då den inte skulle kunna passera Ålkistan. De sista dagarna före Ljusfesten återtog dock 
vattenivån sitt normala läge. 

Upplevelsen förstärkt av snötäcke och stjärnhimmel blev dock minnesrik för de många som 
antingen var på land eller åkte med den lilla  elbåten RAN, som klarade förhållanden och gick i 
skytteltrafik mellan stränderna på den östra och västra sidan. Över vattnet hördes kulning och 
näverlur av Catarina Abelli och horn av Mårten Hellquist. 

Vid Brunnsvikens norra strand höll Kafé Sjöstugan i underhållning, eldar och fackeltåg. Ulriksdals 
koloniförening satte ut marschaller och delade ut facklorna för tåget som startade från Ulriksdal. 
Bergianska Trädgården hade öppet hus och Bergianska Trädggårdens Vänner lyste upp östra sidan.  

mailto:mal@caloma.se
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I söder  fick Stockholms stad hela Bellevueparken att glimma. På den västra sidan, i Hagaparken, 
var Solna stad värd. Fackeltåget som startade dels från Stallmästaregården och dels från Frösunda 
möttes på pelousen i ett koreografisk vackert ljuståg innan de alla strålade samman i körsången. 
Nytt för i år var barnens sång med Richard Forsgren i Ekotemplet. Efter den gick barnen i sitt eget 
fackeltåg mot pelousen.  

I körsången deltog körerna Pressröster/Klara Röster, Kören Tonfisskarna, Kören Trots Allt, 
Energiska kören och Enskedefältets föräldrakör och kören Mixtum från Skåne under ledning och 
arrangemang av Anna och Ola Gustafsson. Solist var Richard Forsgren.  

Hagakvartetten med Töres Theorell, Maria Wolf, Sara Åsbrink och Johan Roll spelade i 
Koppartältens Silvertält med musik av Kraus, Wikmanson, Dvorak och Geijer.   

Den östra stranden hade för andra året ett program i Gamla Orangeriet i år med  Dankos Swinging 
Pack. 
 

 

11.Plan- och byggärenden 
Länsstyrelsen i Stockhoms län har tagit fram en Vård- och utvecklingsplan, rapport 2012:33, för 
Kungl Nationalstadsparken. I den framgår vad som är skyddsvärt och vilka förbättringar som 
önskas i Brunnsviksområdet.  
I samband med att Norra länken byggdes beslutades om kompensation för intrången med 100 
miljoner till Nationalstadsparken. Under förra året liksom föregående år har projekt för att motverka 
bla bullerstörningar, men även förbättrade spridningsvägar och habitat, bättre tillgänglighet och en 
tydlig informationsstrategi  för Brunnsviksområdet diskuterats. Haga-Brunnsvikens vänner  ser här 
sina årliga seminarier som ett informationsforum för aktörerna att kunna presentera och diskutera 
konkreta projekt för att rusta upp miljön runt Brunnsviken. En allt större tyngd läggs på att lyfta fram 
hur området skall göras mer tillgängligt, utvecklas och att tydliga entréer skapas samt att hoten 
konkretiseras. I föreningens arbete arbete utgår vid från denna plan.  

 
Trädfällning. På mark i Kungl. Nationalstadsparken som inte är detaljplanelagd tog Länsstyrelsen 
2015 fram beslutsunderlag för trädfällningsförbud. 
 
Cykelstråk. Trafikverket utreder snabbcykelvägar. Föreningen har uttalat sig att mark utöver 
befintliga hårdgjorda ytor inte bör tas i bruk. Snabbcykelspåret på E4 kommer att kunna realiseras. 
Däremot Roslagsvägens och E18s snabbcykelspår är i dagsläge olöst.  

 

Stallmästaregården. Stallmästaregården önskar utöka sin hotellverksamhet med 40 rum och 
konferensverksamhet. Föreningen överklagade tillsammans med Förbundet detaljplanen till 
Länsstyrelsen och till Mark- och Miljödomstolen. Domstolen upphävde detaljplanen då 
miljökonsekvensbeskrivning saknades. Mark- och miljööverdomstolen fastställde därefter domen.  

 

Norrtull. Under året fortsatte diskussionerna om Norrtull, Hagastadens utformning och området 
vid Karolinska. Stockholm stad och Solna stad samarbetar i dessa frågor.   

I de tidigare samrådssvaren från 2015 betonade föreningen att Bellevueparkens sydvästra del inte 
bör bebyggas med höga hus mot Sveavägen och att den del som ligger inom Nationalstadsparken 
inte alls skall bebyggas utan gamla höjdnivåer från den bortforslade Brunkebergsåsen borde 
kunna återställas. E4:an planeras bli flyttad närmare Karolinska varför man får plats med två hus 
framför Haga-Forum och Stallmästaregården som bullerskärm. Ett problem med den tidigare 
förslagna detaljplanen för Stallmästaregården med hotellbyggnation var att träd behövdes tas 
ned. Alla träd i området är värdefulla. På grund av Norra länkens tunneldragning är det svårt att 
plantera träd på södra sidan om järnvägsspåret. De få träden vid Tullhusen blir därför också 
mycket viktiga. Planer finns att hela omådet med Annerovägen, Haga-Forum och Tingshuset görs 
om landskapsmässigt. Här skulle i vägbanken till E4:an kraftiga träd kunna planteras.  
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Detaljplan kvarteret Grankällan i Solna 

Föreningen överklagade detaljplanen inom stadsdelen Järva då föreningen befarade att 
nuvarande lösning av dagvattnet från bostadsområdet ökar föroreningsbelastningen av 
Brunnsviken. Föreningens överklagan avslogs.  

 

Roslagsbanan och järnvägsövergången vid Bergianska Trädgården.  

Föreningen och Förbundet för Ekoparken har var för sig och tillsammans utarbetat olika förslag 
för att ersätta nuvarande järnvägsövergång med en planskild överfart. Presenterade förslag av SL  
innebär stora ingrepp i kulturmiljön. Föreningen och Förbundet ifrågasatte att ett storskaligt 
trädgårdsföretag  bör ligga i Bergianska trädgården. Utan dessa transporter är problemet med 
riskfylla överfarter hanterbart. Förbundet verkar för att frågan prövas inom ramen för en 
detaljplaneprocess. Föreningen arbetar för att Bergianska utvecklas till ett hortikulturellt 
kunskapscenter och ytorna i Bergiusdalgången får stadsodlingar för ekosystemtjänster, som tät 
stadsbebyggelse kräver.  

 

  12. Delaktighet  
Haga-Brunnsvikens Vänner, HBV, som bildades 1988 - när striden stod som hetast om hur  E4:an 
skulle dras vid Haga Norra -  är en av medlemsorganisationerna i Förbundet för Ekoparken, FFE. 
Förbundet bildades 1992 med syfte att skydda det område som sedan 1995 utgörs av Kungliga 
Nationalstadsparken.  
Efter ett intensivt arbete av många organisationer lyckades man och 1995 gjordes ett tillägg i 
Miljöbalken som löd: ”området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en  Nationalstadspark. 
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra 
åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att 
det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas”. Nationalstadsparken 
inkluderar tre kommuner Stockholm, Solna och Lidingö. 2010 lades Kungl. till 
Nationalstadsparkens namn, vilket kommer att särskilja den från andra kommande 
nationalstadsparker.  
 
Märtha Angert Lilliestråle är Förbundets vice ordförande. Deltagandet är mycket värdefullt för 
föreningen, då det ger en insikt och bredd i behandlingen av olika frågor som rör Hagaparken. 
Likaså utbyter Haga-Brunnsvikens vänner erfarenheter i frågor som rör området med Kommittén 
för Gustavianska Parken och med aktörerna runt Brunnsviken, vilka ingår i Föreningen Visit Haga. 
 

Förbundet med ordföranden Richard Murray är  medlem i Nationalstadsparksrådet, som bildades 
genom regeringens förordning (SFS 2009:55) om nationalstadsparker. Rådet leds av 
landshövdingen Chris Heister.  Richard Murrays ersättare i rådet är föreningens ordförande 
Märtha Angert Lilliestråle.  
Länsstyrelsen föreslog och Nationalstadsparksrådet tillstyrkte den 5 december 2014 att 
Länsstyrelsen skulle bilda ett Skötselutskott med markförvaltarna. Representanter är Richard 
Murray och Märtha Angert Lilliestråle. 
 

Föreningen Visit Haga syftar till att främja Brunnsvikens entreprenörers intressen. Peder Ling, 
evenemangschef vid Kungl Hovstaterna med ansvar förutom av Haga slott och Ulriksdals även för 
Kina slott, Rosersberg, Tullgarn, Gripsholm, Strömsholm och Drottningholm, är dess ordförande. 
Märtha Anget Lilliestråle representerar föreningen. Föreningen har inte varit aktiv under året.  
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Den internationella konferensen ”Large Parks in large Cities” ägde rum 2-4 sept i Naturhistoriska 
Riksmuseet i Stockholm med 130 deltagare från 27 länder och 6 kontinenter. Konferensen 
genomfördes av Förbundet för Ekoparken med stöd av WWF.  
I och med att FFE är medlem och räknas som en nationell organisation kan dess 
medlemsorganisationer få medlemskap för halva ordinarie kostnaden. Det är 550 NZ dollars, dvs. ca 
3000 kr årligen. Se www.worldurbanparks.org. Ännu har vi inte ansökt om medlemskap.  
 

Styrelsen 
Märtha Angert Lilliestråle  

Torkel Tigerschiöld, Ella Öström, Gunnel Bergström, Lars Bjerin, Sylvia Dovlén, Johan 
von Garrelts, Suzanne Kolare, Annika Koponen, Töres Theorell, Anne Utter 
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