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Det är helt enkelt så här: ju mer både Stockholm och Solna tätnar,
desto större blir behovet av parker. För andhämtning, historisk
förankring och för planeten. Vi ser tvärtemot hur parkerna beskärs:
genom buller och byggnationer.
Titta på kartan och listan på sidan 2 i detta nummer så ser du hur många planer som
är på gång som kan förminska parkens värde. Vår förening behövs. Vi svarar på remisser, skapar opinion och uppvaktar makthavare. Det har vi gjort sedan 1980-talet.
Nu samarbetar vi i dessa frågor med Kommittén för Gustavianska parken och Förbundet Ekoparken. Vi kämpar tillsammans för att utvidga parken norrut – till Annedal.
Egentligen självklart: inga stora kontorshus i Kungliga nationalstadsparken. Sorgligt
att frågan ens diskuteras på allvar.
Men det finns ljuspunkter! Ett projekt är på gång för att förbättra vattenkvalitén i
Brunnsviken. Många fastighetsägare runt Brunnsviken har initierat förbättringar på
sina marker. Fjärilshuset, Kungliga Djurgårdens förvaltning och Statens fastighetsverk – för att nu bara nämna några av alla de som vi har kontakt med.
Men den stora, bokstavliga, ljuspunkten är förstås Ljusfesten söndagen den 3 november. Alla Brunnsvikens stränder glimmar av ljus. Fackeltåg och eldshower i alla
väderstreck och musik från flera scener. Hjärtligt välkomna alla till vår park av ljus i
höstmörkret!
Jag avslutar med en vädjan. Stöd din park! Gör det genom att fortsätta att vara medlem, bli medlem eller stöd med valfritt belopp. Parker behövs mer än någonsin. Och
kring Brunnsviken berikar naturen kulturen och kulturen naturen.
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Föreningens adress: Box 11249,
100 61 Stockholm
Plusgiro: 428 3757-5
Swish 123 221 35 10
Årsavgift 2020 är oförändrad:
185 kr medlem
260 kr familj
500 kr företag och organisationer.
Skriv ditt namn och ”medlem 2019”
när du betalar avgiften.
https://haga-brunnsviken.org
Haga Brunnsvikens Vänner

Haga-Brunnsvikens Vänner påverkar
Flera projekt är på gång runt Brunnsviken 2019. En del kommer att förbättra och bidra till att utveckla Nationalstadsparken, medan andra riskerar att skada den värdefulla natur- och kulturmiljön. Haga-Brunnsvikens Vänner
engagerar sig i frågor som påverkar området.
Vi deltar i Skötselrådet och kommunikationsnätverket för Kungliga Nationalstadsparken. Vi har ett bra samarbete om utvecklingen i området med Förbundet för Ekoparken och Kommittén för Gustavianska parken.

Annedal. Solna vill tillåta ett stort,
långt kontorshus vid E4:an och
planerar att anlägga en badplats
nedanför Annelund. Vi säger ja till
badplats med träd och annan vegetation, men nej till husbygget i
nationalstadsparken.
Frösundavik. En rejäl uppryckning är på gång med nya skollokaler i de gamla kasernerna, nyplanterade träd och blommande ängar.
Hagahöjden. Visst skulle kullen
med Klarakvarterens rivningsrester kunna bli en fantastisk utsiktsplats. Men ännu finns inga planer.
Blommor för pollinerare. Vi kan
bara hurra för Fjärilshusets arbete
med att plantera på fältet framför
huset.
Kaskaden. Att rekonstruera Gustav III:s vattenfall skulle ge både
en attraktion och medverka till att
rena Brunnsvikens vatten.
Hotellbyggen. Både Stallmästaregården och Haga Forum vill
bygga hotell. Vi säger nej till att
bygga i parken.

Nationalstadsparken
fyller 25 år
Nästa år blir det stort firande hela
året i Kungl. Nationalstadsparken.
Då är det 25 år sedan riksdagen
beslöt att inrätta Kungliga Nationalstadsparken.
Det kommer att bli guidade turer i
alla delar av parken. HagaBrunnsvikens Vänner kommer
självklart att uppmärksamma jubileet. Håll utkik på vår webb.
Läs mer om Nationalstadsparken
på www.nationalstadsparken.se

Kv Triangeln. Nytt bostadshus
planeras vid Ålkistan. Det blir för
stort. En gång- och cykelbro borde
planeras samtidigt som husplanerna minskas.
Sluss vid Ålkistan. Genom att
reglera vattenståndet kan vattenkvalitén förbättras i Brunnsviken.
Man får en gångförbindelse nära
vattnet på köpet.
Planskild korsning vid Bergianska. Järnvägs-övergången är
livsfarlig. Nu finns förslag om en
låg tunnel för gång, cykel och personbilar. Det är viktigt att anslutningarna blir vackra och tydliga.
Bergiusdalgången. Nu när kraftledningarna grävs ner har Kungl.
Djurgårdförvaltningen lagt ett fint
förslag för odling och rekreation.
Roslagsvägen. Stockholm har en
gång lovat att göra om den till
stadsboulevard med träd, cykelbanor och övergångsställen.

Jubileumsskrapan. HSB vill fira sitt jubileum med en 24
våningar högt bostadshus som slutpunkt i exploateringen
av ”Hagastaden”. Den kommer att kasta skugga över
Hagaparkens känsliga entréparti.
Cykelväg över Bellevue. Inte klarlagt hur den blir. Men
en bro över Roslagsvägen skulle vara olyckligt.
”Bensinmackstomten”. Här planerar Stockholm skola
och idrottsanläggningar. Men det är en del av Nationalstadsparken och borde göras till park.

Ändrade stadgar
Årsmötet godkände styrelsens
förslag till ändrade stadgar för
Haga-Brunnsvikens Vänner. Vi
har nu ett modernare språk, enklare regler och tydligare beskrivning av ändamålen med föreningen.
Läs om beslutet och förändringar
på vår webb https://haga-

brunnsviken.org/kontakt/
stadgar/
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Välkomna till Ljusfesten 3 november!
.

Jazzig Bellman
på Ljusfesten
Alla musiker har under sin karriär har
spelat Bellmans musik och ofta i den
traditionella formen. Så även Dankos
Swinging Pack, men nu har de börjat
att spela Bellman i en jazzigare ton.
Det började med en idé i orkesterledaren Tomas Dankos huvud. Han
talade med pianisten Tommy Crona
och sångerskan Anna Thiam. De blev
eld och lågor och man började genast att arrangera 5 låtar. De framfördes på Hagadagen till publikens stora
uppskattning. Bland annat Så lunka
vi så småningom”

I år blir det fackeltåg och eldshower i alla väderstreck runt Brunnsviken. Ljusfesten 3 november kommer bli den ljusaste hittills. Missa den inte!

På Ljusfesten kommer de spela 9
Bellmanlåtar i nytt arrangemang.
Start kl. 17 inne i Koppartältets kafé.

Kl. 16-18
Alla fackeltåg avgår kl. 16. Se i den bifogade foldern vilket tåg som passar dig
bäst! En nyhet från i fjol är att fackeltåget från Lappkärrsberget till Bergianska
trädgården tar en nordlig rutt och passerar Ålkistan. Ej lämpligt för barnvagnar.

Lykttåg och barnsång
Det blir särskilda aktiviteter för barn både i öster och väster:
Koppartälten—Här håller vår nya granne Tillitsverket i trådarna. Det blir sånger
och lekar för barn och vuxna kl. 16. Från 4 år. Max 40 barn och vuxna. Lykttåget
avgår kl 16.45.
Bergianska trädgården—Här är det Naturens hus som anordnar två lykttåg, kl.
16.00 resp. 16.30. Max 15 barn och minimiålder 5 år. I Bergianska kan man
också ta en kotteslinga genom Edvard Andersons växthus.
Bergianska trädgården erbjuder ett specialpris för besök i Victoriahuset och Edvard Andersons växthus, 50 kr.

Eldshower kl 17.00
Det blir eldshow på Bellevue udde, pelousen vid Koppartälten, Kafé Sjöstugan
och på våtmarken sydväst om Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården.

Ljusfestens musik
Ingen ljusfest utan musik.. Kulning och näverlur kommer höras över pelousen av
och till. Anders Elleman spelar ett trumpetsolo och det blir körsång av Trots allt
och kammarkören Euterpe,
Inne i Koppartälten spelar Hagakvartetten stråkkvartett i G-dur K.387 av W A
Mozart. Kl 17 tar Dankos Swinging Pack över och spelar Bellman på lite jazzigare sätt.
I Gamla orangeriet spelar Lars Söderström gitarr. Och Kafé Sjöstugan blir det
rytmisk musik. Se kafesjostugan.se för mer information.
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Så här kommer det se ut I Solna snart.
Solna stad affischerar stolt Ljusfesten I
år igen.

Skogens kung och kungens skog
Det finns många skyddsvärda ekar i Nationalstadsparken. Därför var det naturligt att vi bjöd in
Miguel Jaramillo från Länsstyrelsen till vårt Trädseminarium fi samband med årsmötet ör att tala
om Trädens kung och Åtgärdsprogram för särskild skyddsvärda träd som han arbetar med.
Eken intar en särställning bland annat därför att flera tusen arter av växter och djur är knutna
till detta träd. Det är bland annat berguven, ekoxen och den bredbandade ekbarkbocken.
Man kan se ekskogen som en ”svensk regnskog”, sade Miguel Jaramillo.
Ett viktigt skäl för oss att bevara ekarna är att de kan bli flera hundra år gamla och bära med
sig intressanta gener från forntiden. Eken är ett komplext träd som innehåller stora håligheter, fårad bark och ”mulm”, dvs. multnande massa som finns inuti stammen i de äldre träden
och som kan härbärgera många småkryp.

Strid om ekar
Rubrikens ”trädens kung” syftar förstås på att eken intar en ”kunglig” särställning bland träden. Mindre känt är att ”kungens träd”, syftar på att eken i flera hundra år var ett kungligt
träd. Det betyder att det endast var kungen och hans män som hade rätt att fälla ekar. Om
en vanlig person högg ned en ek kunde straffet bli hårt och långvarigt. Detta var inte populärt på landsbygden. Om en bonde hade en lund med ekar på sina ägor gick det inte att anlägga en åker där. Handlingsfriheten var begränsad.

Berguv i en av Djurgårdens ekar.

Betala medlemsavgiften
Du stödjer föreningens insatser för att
bevara och utveckla Haga-Brunnsvikenområdet genom ditt medlemskap.
Avgiften är 185 kr för vanligt medlemskap, 260 kr för familj, 75 kr för studerande och 500 kr för företag och organisationer.
Betala in avgiften till Plusgiro 428 37 57 5 och ange namn och 2019 på meddelanderaden.. Du får ett inbetalningskort med
detta utskick.
Du kan också ge bort ett medlemskap.
Skicka då också en e-post med gåvomottagarens namn, postadress och e-post.

Ett viktigt skäl till att ekarna inte fick huggas ned hur som helst var att stora ekar behövdes
till byggandet av stora krigsskepp. Det gick åt många stora ekar till sådana och när regalskeppet Vasa skulle byggas ansåg man inte att det fanns tillräckligt stort ekbestånd i Sverige så man beställde ekvirke från England.
Ekens särställning blev till slut ett så stort konfliktämne mellan allmogeståndet och kungamakten att lagen om ekens skyddade status avskaffades på 1700-talet.
Jaramillos föredrag kändes angeläget för oss i Haga Brunnsvikens Vänner eftersom vi har
många skyddsvärda ekar i Nationalstadsparken. Hur viktiga dessa är för den biologiska
mångfalden är tankeväckande. Vi hade också Ayco Tach, ekforskare vid Stockohlms universitet på seminariet. Läs om hans föredrag på https://haga-brunnsviken.org/om-tradens-

hemliga-liv/
Töres Theorell
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2020 års viktiga datum:
Årsmöte 17 mars
Hagadagen 17 maj
Ljusfesten 1 november

