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Ljusfesten 11 år
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Ordföranden har ordet
Kära Medlemmar
I förra numret skrev vi om det
planerade seminariet
”Livsnödvändiga lungor i staden”.
Ämnet togs på stort allvar och vi
fick ny kunskap om hur grönområden påverkar oss. Jag visste till
exempel inte att de barn som en
timme före provet i skolan fick
vara ute i parkmiljö lyckades bättre
än de som var kvar i stadsmiljön.
Experimentet blev en tankeställare. Ljusfesten, som äger rum 5
november, vill lyfta värdet av de
gröna miljöerna. Barnen, som är
våra framtida budbärare, får också
ett eget fackeltåg.
Men frågan är om dagens myndigheter, Stockholms Stad och Länsstyrelsen, förstår värdet av Kungl
Nationalstadsparken. Det känns
inte så när man läser granskningsförslaget av Stockholms Översiktsplan med byggplaner på östra
sidan av Brunnsviken. Man skulle
tro att vi, Haga-Brunnsvikens
Vänner som organisation, motsätter oss all nybyggnation i Nationalstadsparken. Nej, det gör vi inte
och har också föreslagit att Nobel
Center byggs vid Norrtull. Vi tror
att närheten till Vetenskapsstaden

är betydelsefull. Att bidra till att
positivt utveckla miljön runt
Brunnsviken är en av föreningens
huvuduppgifter. I dagarna gör vi
därför om vår hemsida så att det
blir enklare att följa vår verksamhet i olika frågor.
Vi ses den 5 november.

mellan Bergianska Trädgården och
Haga Båtklubb vid Koppartälten.
 Se vidare program på hagabrunnsviken.org/ljusfesten-2017/

Hagadagen 2017

Hagadagen den 21 maj blev lyckad.
Den stod i år på tre ben: barn,
Märtha Angert Lilliestråle
kultur och natur.
Ordförande
I Koppartälten läste Richard Forsgren och Gunnel Bergström GusVälkomna till Ljusfesten tav III:s brev. Utanför byggde barsom firar 11-årsjubileumn nen drakar, blev sminkade som
Brunnsviken och Hagaparken
hovpersoner och lärde sig om holyses upp av fackeltåg, marschaller nungsbin till tonerna från Swinging
och av ljusinstallationerna och
jazz och nyckelharpa på pelousen.
eldarna på sjön. Barnen har egna 21 maj är också Gröna kilarnas
ljuslyktor och får även ett eget
dag, så vad kunde mer naturligt
fackeltåg efter en sångstund i
med en cykeltur genom Järvakilen.
Koppartälten. Samtliga fackeltåg Framme i Koppartälten ledde Riavgår kl. 16.00 utom från Wenner chard Murray ett miniseminarium
Gren Center kl. 15.30. Se färdvä- med bland andra Barbro Århem,
garna i folder på nätet.
arkeolog och arkitekten Ola AnMöt upp för körsång och allsång dersson och representanter för
på pelousen i Hagaparken. I
Naturskyddsföreningen.
Koppartälten spelas kammarmu-  Läs mer på Haga-brunnssik och i skogsbrynet dansar älvor
viken.org/hagadagen-2017/
fram. Se och hör Kafé Sjöstugans
uppträdande och musik. Lyssna
Hermelinen och Draken
till gitarrmusik i Gamla OrangeriSagan om Hermelinen och draet i Bergianska Trädgården och i
ken skrevs av 56-årige riksrådet
Haga-Forum Swinging jazz.
Carl Gustaf Tessin för femårige
Båten RAN går i skytteltrafik
Gustaf. Prinsens dagar var från 
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 bittida till sent upptagna av studier och
representation, alltid omgiven av vuxna,
förbjuden att leka med jämnåriga. Här frammanade Tessin visionen av Gustaf som ” en
oförskräckt Härarnas Anförare som segrar
öfwer Rikets fiender. Det var inte riksrådets
Tessins uppdrag. Pojken skulle fostras att
acceptera Frihetstidens regeringsform - och
bli en maktlös kung.
 Läs Gunnel Bergströms utdrag ur sagan
på haga-brunnsviken.org/hermelin/

Rapport från årets
Seminarium 2017
"Livsnödvändiga lungor i stadens närhet dagens krav på kulturlandskapet". Det var
titeln på årets seminarium i HagaBrunnsvikens Vänner. Vi ville initiera en
diskussion mellan forskare och politiker
samt administratörer om planeringen av
grönområden för människor som bor i storstadsområden. Självfallet hade vi i föreningen särskilt Haga och Brunnsviken i tankarna.
 Läs vidare i Töres Theorells sammanfattning av seminariet på haga-brunnsviken.org/
seminarium-17/

Debatt
Om grusplaner och Nobel Center
i Vetenskapsstaden Stockholm
Ännu finns det tid att tänka om och tänka
fritt när det gäller markanvändningen av den
del av Nationalstadsparken som ligger mellan Norrtull och Wenner-Gren Center, skriver Christian Laine, sekreterare i Kommittén
för Gustavianska Parken, i denna debattartikel. Han ger fem skäl till förändring, däribland att Nobelcenter
 kan bli en fond vid Södra Brunnsviken
 kan bli centrum i Vetenskapsstaden och
 entré till staden från Arlanda
 knyta an till målet med Nationalstadsparken, nämligen att
 förstärka områdets natur- och kulturvärden och värna den biologiska mångfalden.
 Läs debattartikeln på hagabrunnsviken.org/debatt-nobelcent

Skarp kritik mot översiktsplanen för Stockholm
Förbundet för Ekoparken riktar skarp kritik
mot Stockholms stads översiktsplan när det
gäller påverkan på Nationalstadsparken. Nu
gäller det yttrande över granskningsförslag,
och förbundet har i samma invändningar
som man hade mot samrådsförslaget.
Haga-Brunnsvikens Vänner är medlem i
Förbundet. Förbundet anser att kartorna 
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 genomgående är dåliga. Här är några
övriga synpunkter:
o Byggande längs Bergiusvägen och i Kräftriket är olagligt och ska utgå ur översiktsplanen.
o En rad andra exploateringsförslag
(kompletteringsområden, urbana stråk)
måste också utgå för att översiktsplanen ska
stå i överensstämmelse med den fördjupade
översiktsplanen för Nationalstadsparken och
med lagen.
o Grönstrukturen ska ges samma uppmärksamhet som andra samband. Gröna samband över Gärdet-Tessinparken, Universitetet-Bergianska Trädgården och på Järvafältet
måste åtföljas av restriktioner för exploatering och åtgärder för att stärka sambanden.
o Översiktsplanen bör peka ut Nationalstadsparken som riksintresse för friluftslivet.
 Läs hela yttrandet på hagabrunnsviken.org/kritik-oversiktsplan/

Äntligen ett Alvar på Bergianska
Äntligen är inhägnaderna avlägsnade och
Bergianska trädgårdens senaste nyskapelse,
en gotländsk/öländsk ”tematrädgård” ligger
där i all sin glans, med ett riktigt Alvar, en
stenig öländsk sandstrand och de vackraste
kallmurar, radade av en äkta gotlänning, i
gotländsk kalksten.
Det är området väster om Victoriahuset,
mellan Bergianskas två bryggor, som nu
tack vare en privat donation blivit en verklig
pärla. Läget är det bästa tänkbara i en solig
södersluttning ner mot Brunnsviken.
 Läs vidare i Stina Bäckströms artikel på
haga-brunnsviken.org/alvar/

Ge bort ett Medlemskap!
Du kan stödja föreningen och hjälpa till att
sprida kunskapen om föreningen genom att
ge ett medlemskap i gåva vid uppvaktning
eller i julklapp.
Avgiften är 185 kr för vanligt medlemskap,
260 kr för familj, 75 kr för studerande och
500 kr för företagsmedlem.
Betala in avgiften till privatgiro 428 37 57 –
5 och ange vem du vill ge gåvan.
Skicka en e-post till medlem@hagabrunnsviken.org med gåvomottagarens
namn, postadress och e-post.
Vi sänder därefter ut ett fint gåvokort
som du själv överlämnar.
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Eva Waldén
Ny i Nationalstadsparken

Eva Waldén Selin till vänster är nyanställd
på Länsstyrelsen i Stockholm för att förstärka arbetet med Nationalstadsparken.
Det är en ny tjänst med fokus på kulturlandskapskapsfrågor i Nationalstadsparken.
Jag kompletterar Amelie Lindhagen. Hon
är biolog och jag är arkeolog och kulturgeograf, berättar Eva Waldén Selin.
 Läs vidare om Evas arbete på hagabrunnsviken.org/eva-walden/

