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 Reportage Ljusfesten 

bensinstationstomten bredvid 

Wennergren center – en idrotts-

anläggning eller ett Nobelhus? 

Hur skall vi förhindra att förore-

nat dagvatten rinner ut i sjön? 

Hur skall vi få bort bullret från 

vägarna omkring? Kan vi gräva 

ner dem? Kan vi utveckla kultur-

landskapet vid Naturhistoriska 

Riksmuséet och göra så att Bergi-

anska återigen blir ett hortikultu-

rellt center?   

 Ja, listan kan göras lång, men 

när den är avbockad, kommer vi 

att ha ett litet paradis.  

   Vikten av större parker i stä-

derna var ämnet för konferensen 

som Förbundet för Ekoparken 

förra året stod värd för. Stock-

holm har varit gynnad som tidigt 

fick Nationalstadsparken. Egentli-

gen är det först nu som många 

börjar förstå dess värde. Att skapa 

nya grönytor och inte nagga de 

som finns var även nu i septem-

ber temat på mötet i Kapstaden 

för Large Urban Parks.   

  Märtha Angert Lilliestråle 

  Ordförande 

Ordföranden har ordet 

Kära Medlemmar 

 När jag skriver detta i septem-

ber dröjer sig sommaren kvar.  

Brunnsvikens vatten som glittrar 

så lekfullt skall snart i aftonen 

mättas av guldglitter från mar-

schaller längs stränder och flottar 

förutom kanoter med lyktor och 

båtar som tar oss från strand till 

strand.  

 Om dryga månaden, den 6 no-

vember, äger Ljusfesten rum. Nytt 

för i år är att HBV genomför Ljus-

festen i samarbete med Ulriksdals 

slottsförvaltning och stöds som 

tidigare år av Länsstyrelsen.                       

 I arbetet med att utveckla  

Nationalstadsparken har Länssty-

relsen i ett första steg valt att gå 

vidare med Brunnsviksområdet, 

då konkreta planer på hur området 

skall kunna utvecklas finns och 

aktörerna i området är mycket 

aktiva.  

 Men mycket återstår att lösa: 

Hur skall Norrtulls entré utfor-

mas? Hur skall snabbcykelvägen 

gå förbi Järva krog och Bergs-

hamravägen? Vad skall vi bygga på 

Medlemsblad för Haga-Brunnsvikens Vänner | Nr 2  Oktober 2016 

Redaktionsruta  
Haga-BrunnsvikenNytt  
utkommer till medlemmar  
två gånger per år.  
Ansvarig utgivare 
Märtha Angert Lilliestråle 
Ordförande 

Redaktion  Styrelsen 

Föreningens adress 
Haga-Brunnsvikens Vänner 
Box 210  182 06 Djursholm  
Epost  mal@caloma.se 
Föreningens Plusgiro 
428 37 57-5   
Årsavgift 2017 oförändrad: 
185 kr medlem 
260 kr familj 
75 kr studerande 
500 företagsmedlem 
Föreningens Hemsida 
http://haga-brunnsviken.org/

Facebook

Produktion  
Original: Ordenstryck® Djursholm 

Välkomna till Ljusfesten  
   Ljusfesten gör det möjligt för oss 
att tillsammans med andra för en 
stund förlora oss i oss själva och 
med  musikens hjälp knyta an till 
det förflutna och andra kulturer.  
Ljusfesten äger rum 6 nov. kl 16-19 
 Programmet kommer att finnas 
på vår hemsida: http://haga-
brunnsviken.org/ljusfesten-2016/  
  Om Du vill hämta ett tryckt pro-
gram finns de i fickan på någon av 
gatupratarna som ställs ut veckan 
före. Se på nätet var de finns.  
 - Två flottar kommer med sina 
installationer lysa upp Brunnsvi-
kens vatten. 
- På ”Bögberget” kommer en ljuso-
belisk att lysa på platsen för GIII 
planerade obelisk.  
 - GIIIs paviljong har öppnat en 
slottsbod i entrén. 
- Koppartälten belyses på ett helt 
nytt sätt av Statens Fastighetsverk.   
- Ekotemplet i Haga har sångstund 
för barn och ungdomar med  
Richard Forsgren.  Ett fackeltåg 
speciellt för barn utgår därefter mot 
Pelousen. 
 Ibland är det roligt att se förbe-
redelserna. Det kommer Du att 
kunna göra vecka 44 på Solna kom-
mun instagramkonto: 
https://www.instagram.com/
solnakultur/?hl=sv 

 Brunnsviken  sommar 

Foto: Fabio Galli  Montage: Carl Angert 
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Hemliga grottor 
Det finns inte bara blommor i Bergianska 

trädgården. Följ med till de hemliga grot-

torna vid Brunnsviken. 

 Följer man vandringsleden runt Brunnsvi-

ken och går från Ålkistan längs vattnet sö-

derut kommer man till Bergianska trädgår-

den. På den bergiga udde, som stupar ned i 

Brunnsviken finner vandraren tre hemlig-

hetsfulla grottor. Vem har skapat dem – och 

varför? 

 Grottorna var från början friluftsmuseum 

för märkliga formationer från naturen och 

blev senare försöksrum för skuggväxtkul-

turer.  

 Läs Stina Bäckströms artikel om grottorna 

på: http://haga-brunnsviken.org/hemliga-

grottor/  
 

Nobelcenter vid Hagaparken 
Använd tomten vid Wenner-Gren center till 
Nobel Center istället för att bygga inne i 
stan. Tomten ligger i Nationalstadsparken, 
men placeringen skulle bidra till att utveckla 
området.  
 Det skulle bli en anslående entré till 
Stockholm norrifrån, mitt i skärningspunk-
ten mellan Stockholms universitet, Kungliga 
Tekniska Högskolan och Karolinska institu-
tet. 
 Förslaget kommer från tre organisationer 
som alla värnar om Nationalstadsparken. 
Det är vi, Förbundet för Ekoparken och 
Kommittén för Gustavianska Parken 
Läs mer på: http://haga-brunnsviken.org/
nobelcenter-i-nationalstadsparken/   
 

Stora stadsparker - igår,  
idag och imorgon. Det var rubriken på det 
tal som Richard Murray och Henrik Wal-
denström framförde på World Urban Parks-

konferensen i Kapstaden den 22 sept. i år. 
 Stora parker medför stora fördelar för 
stadsbor och de är speciellt viktiga i stora 
städer där befolkningen har långt till natu-
ren. Sedan 1800-talets mer planerade parker 
har många nya parker tillkommit mer av 
misstag när överblivna landområden be-
byggs, militära övningsfält, flygplatser och 
soptippar läggs ner. Den snabba urbanise-
ringen hotar nu emellertid gångna fram-
gångar och de oexploaterade områden som 
finns kvar i manga städer. När nya städer 
byggs är det bara ibland som stora parker 
ingår i planeringen. Det är en utmaning som 
FN:s nya stadsagenda Habitat III måste 
anta, sade de två herrarna. 
 Läs hela talet på engelska på: http://
haga-brunnsviken.org/stora-stadsparker/ 

Storstockholms gröna kilar 
Tio gröna kilar fungerar som livlinor för 

den biologiska mångfalden i Nationalstads-

parken. De är också oerhört viktiga för fri-

luftslivet. Det är viktigt att få kommunerna 

att ta in de gröna kilarna i sin planering, 

skriver Sten Hellqvist från Naturskyddsför-

eningen i Danderyd.  

 Storstockholmsområdet har kvar en grön 

infrastruktur trots många decennier av en 

allt hårdare exploatering för bostäder och 

arbetsplatser. Eftersom byggandet har kon-

centrerats längs de radiära väg- och spårstrå-

ken har det blivit kvar gröna kilar där emel-

lan.  

 Tio gröna kilar har identifierats och upp-

märksammats av naturvården och de region-

ala myndigheterna så som oerhört värdefulla 

naturstråk för både naturens eget behov och 

för människans behov av rekreation och 

friluftsliv och därmed för folkhälsan.  

   Läs mer på: http://haga-brunnsviken.org/
storstockholms-grona-kilar/  
 

Förtal som dödar 
Kungen anklagades i alltmer hatiska förtals-
kampanjer för att vara en brottslig tyrann, 
”Riksförrädare, Allmänhetens tjuv” medan 
de ofrälse skall ha låtit sig mutas. Så såg det 
ut 1792 innan Gustav III mördades på Ope-
ran.  
 Här skriver Gunnel Bergström om hur 
förtalet av Gustav III ledde till hans död. 
Artikeln tar stöd ibland annat i den stora 
Gustav III-kännaren Beth Hennings.  
 Den 28 juni 1789 anfaller svenskar ut-
klädda till kosacker den svenska posteringen 
i Pumala. Gustaf III förklarar Ryssland krig 
med hänvisning till detta fingerade över-
fall.  1772 års regeringsform förbjuder ho-
nom börja krig, men han ser sig ingen annan 
råd.  Läs den spännande fortsättningen på: 
http://haga-brunnsviken.org/fortal-som-
dodar 
 

Höst och vinter i Parken  
Besök Hagaparken och Brunnsviken och 
njut av hösten och vintern. Här finns mas-
sor att göra. Gratisnöjen: 

  Gå eller spring Hälsans stig runt Brunns
 viken. Gå hela, eller gå hälften och ta 
 buss eller tunnelbana hem igen. Se karta. 
  Leta efter skatter med geocaching eller 
 kör Pokemon Go. 
  Lär dig mer om Hagaparken via  
 audioguide. 
  Åk skridskor, skidor eller bara gå på 
 Brunnsvikens is. 
 Evenemang och aktiviteter som kostar  
 en slant: 
  Lär dig mer om Haga med Guide på 
 telefon (kostnad för ett samtal).  
  Besök Fjärilshuset. 
  Upplev Edward Andersons växthus i 
 Bergianska trädgården. 
  Ät en bit på Stallmästargården, Haga. 
 Forum, Koppartälten, Kafé Sjöstugan  
 med flera matställen. 
  Lyssna på musik på Kafé Sjöstugan.  
  Boka in dig på en visning på  
 Confidencen, Ulriksdals Slottsteater. 

Vad är ditt bästa tips Hagaparken och 
Brunnsviken? Skicka in ditt tips så publice-
rar vi på webben. Skicka till: suzanne.kolare 
@gmail.com  

Foto: Mia Olvång 

http://haga-brunnsviken.org/hemliga-grottor/
http://haga-brunnsviken.org/hemliga-grottor/
http://haga-brunnsviken.org/nobelcenter-i-nationalstadsparken/
http://haga-brunnsviken.org/nobelcenter-i-nationalstadsparken/
http://haga-brunnsviken.org/
http://haga-brunnsviken.org/
http://haga-brunnsviken.org/storstockholms-grona-kilar/
http://haga-brunnsviken.org/storstockholms-grona-kilar/
mailto:suzanne.kolare@gmail.com
mailto:suzanne.kolare@gmail.com

