
 

Gå med i Haga-Brunnsvikens Vänner!

Flera byggprojekt är på gång runt Brunnsviken. Det 
finns risk att de skadar den värdefulla miljön istället för 
att bidra till en bra utveckling. Haga-Brunnsvikens Vän-
ner engagerar sig i alla frågor som påverkar Hagaparken 
och Brunnsviken. Gå med i föreningen du också och 
stötta vårt arbete att bevara och utveckla området. 

Föreningen bildades på 1980-talet för att påverka de 
stora vägbyggena Norra länken och E4 förbi Solna. Vi 
lyckades tillsammans med andra få till bättre lösningar, 
myndigheterna lyssnade på oss. Vi har fortsatt det arbe-
tet och deltar aktivt när nya planförslag och byggplaner 
läggs fram. Idag bevakar vi följande utvecklingsfrågor:

• Stallmästaregården vill bygga en ny hotelldel.  

• Nobelcenter. Det bör läggas vid den f.d. bensinsta-
tionstomten vid Norrtull. Det skulle bli en fin entré 
till Stockholm. 

• Utveckla området från Hagakullen till Haga båtklubb.  

• Bergiusdalgången norr om Naturhistoriska Riksmu-
seet. Den bör inte bebyggas mer utan istället åter bli 
plats för odling.  

• Vattnet i Brunnsviken. Flera byggplaner kan öka ut-
släppen av gödande ämnen. Vi arbetar för att det blir 
bra lösningar från början. Det nya åtgärdsprogram-
met för Brunnsviken är en bra start. 

• Trafiklösningen vid Bergshamra och Stocksundsbron. 

• Solna stads bebyggelseplaner vid Ålkistan.  

Upptäck Hagaparken! 

Många besöker Hagaparken, den fantastiska skapelsen 
som Gustav III tog initiativ till och nu ingår i Kungl. Natio-
nalstadsparken. Vi vill att fler ska upptäcka naturen och 
kulturen i parken. Vi tror att det ökar intresset att bevara 
och utveckla parken. Därför anordnar vi två evenemang 
ihop med andra aktörer: 

• Hagadagen i slutet av maj med olika program varje 
år. Det är alltid musik och sång och aktiviteter för 
hela familjen. Vi har visat upp bikupor och lärt ut 
hur man bygger hotell för insekter, hur man bygger 
drakar, ordnat guidade turer och vi har sminkat barn 
så de ser ut som hovpersoner i Gustav III:s hov. 

• Ljusfesten första söndagen i november. Då är det 
fackeltåg i alla väderstreck runt Brunnsviken. Mar-
schaller och ljusinstallationer bidrar till att lysa upp 
höstmörkret. Körsång och musik lyfter höstens mör-
ker. Museer och restauranger har öppet.



Följ oss 

Du kan följa vår verksamhet på webben:  
haga-brunnsviken.org  
 
Facebookgruppen ”Haga Brunnsvikens Vänner” och i 
Haga-BrunnsvikenNytt, ett nyhetsbrev som utkommer 
två gånger om året och innehåller intressanta artiklar om 
området.   

Vi anordnar seminarier i samband med årsmötet i mars. 
Senast gällde det Brunnsviken och belyste sjöns utveck-
ling från Gustav III till idag, åtgärdsprogrammet för rening 
och byggplaner runt sjön.   

Anders Bodin valdes till ny ordförande för Haga-Brunnsvi-
kens Vänner i år. Han är tidigare ordförande i Skönhetsrå-
det och kulturarvsspecialist på Statens Fastighetsverk. 

Bli medlem nu 

Om du blir medlem nu gäller det för både 2018 och 
2019.  

Fyll i formuläret på webben under ”Bli medlem” eller 
skicka en e-post till medlem@haga-brunnsviken.org med 
uppgift om namn, adress och telefonnummer. Ange Ny 
medlem i meddelanderaden.  

Betala in avgiften till vårt plusgiro 428 37 57 – 5. Skriv ditt 
namn och ”ny medlem” på betalningen. Det går också 
bra att swisha till 123 221 35 10.  

Föreningens plusgiro är 428 37 57 – 5 

Årsavgift 2018 och 2019: 
• 185 kr medlem
• 260 kr familj
• 75 kr studerande
• 500 kr företag och intresseorganisationer
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