
 

 

       Haga-Brunnsvikens vänner 

Ordförande  Märtha Angert Lilliestråle  Post: Box 210 SE-182 06 Djursholm  Tel: 070-556 14 02 e-post: mal@caloma.se 

 

 Varmt välkomna till seminarium 

                                15 mars 2018 

         Renare Brunnsviken – en utopi?  
Brunnsviken har utvecklats från idyllisk havsvik till kloak och vidare till en välbesökt sjö med 
vackra stränder. Men det är fortfarande höga halter av miljögifter, fosfor och kväve i sjön. 
Åtgärder är på gång men kommer de lyckas när trafiken ökar och bebyggelsetrycket blir 
högre i närområdet? 
I seminariet ska vi belysa hur Brunnsvikenområdet utvecklats, hur sjön mår idag, vad som 
görs och borde göras för att förbättra vattenmiljön samt att bevara och utveckla 
rekreationsområdet. Vi kommer också belysa vad som händer i Albano och Hagastaden.  
 

Tid och plats 
Torsdag 15 mars 2018 kl. 14-17 på Solliden, Skansen, Gustavianska våningen, 1 tr. Uppge för 
att passera entrégrinden: Konferensgäst Haga-Brunnsvikens Vänner  

Preliminärt program 
14.00 Inledning. Kort överblick om Brunnsviken.  

Skansens Östersjöprojekt, Martin Wulff, arkitekt, fastighetschef på Skansen                      
14.20 Vattenmiljö i ett globalt perspektiv Georgia Destouni, professor i hydrologi, 

hydrogeologi och vattenresurser 
14.40 Vatten i landskapet Lars Nyberg, arkitekt och landskapsarkitekt 
15.00  Paus 
15.20 Det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken. Linda Svensson, limnolog på 

miljöövervakningsenheten i Solna stad   
15.45 Brunnsviken – på en högre nivå. Om vattenkvaliteten i Brunnsviken och om framtida 

högre vattennivå. Johan von Garrelts, ledamot Haga-Brunnsvikens Vänner  
16.00 Utvecklingen av Albano med hänsyn till miljö och nya verksamheter Marcus 

Rancken, fastighetsutvecklare Akademiska hus 
16.15 Hagastadens betydelse för Brunnsviken och vice versa. Magnus Bäckström, arkitekt, 

stadsplanerare Stockholms stad och Kerstin Blix, miljösamordnare, projekt Hagastaden  
16.30  
 

Paneldebatt 

17.00 Avslutning 

Anmälan och Lunch 
Anmälan per e-post till anmalan.hbv@gmail.com 
Avgift: Seminariet är gratis för medlemmar och övriga betalar 200 kr. Betala till plusgiro  
428 37 57 -5 och skriv ditt namn och ”seminarium”. (Årsavgift medlem 185 kr).     
Samlas gärna till vår lunch på Solliden innan årsmötet och seminariet. 
info@skansensrestauranger.se, 08-455 370 00, och betala till restaurangen.                          
(Halstrad lax med rostad blomkålspuré, bakad kål, inkl kaffe och mineralvatten, 175 kr). 
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