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Ordföranden har ordet
I våras valdes jag till ordförande för Haga-Brunnsvikens vänner efter
Märtha Angert Lilliestråle. Stort tack Märtha för fantastiska insatser
under många år. Stolt och förvånad ska jag försöka leva upp till förväntningarna. Jag har redan hunnit imponeras över den kompetenta
styrelsen, inte minst allt arbete inför den stora ljusfesten 4 november. Du kommer väl?
Du tar väl med dig familj, vänner och grannar? Jag har jobbat en del med besöksmålsfrågor och vet att det är en prestation att få fart på ett evenemang mitt i mörker och kyla.

Anders.bodin@hagabrunnsviken.org
Redaktion Anne Utter, Suzanne
Kolare
Redaktionen:
info@haga-brunnsviken.org
Föreningens adress: Box 11249,
100 61 Stockholm
Plusgiro: 428 3757-5

Haga Brunnsvikens vänners program är dubbelt. Vi ska öka kännedomen om parken,
dess rikedom och skönhet. Men vi ska också noga bevaka de krafter som vill parken
ont: byggplaner, vägar, föroreningar och buller. Till detta kan vi lägga en tredje uppgift:
att föra fram konstruktiva förslag till rejäla förbättringar. Jag tänker framförallt på parkens
södra port och mötet med stenstaden.

Swish 123 221 35 10

Till sist en ljusglimt. Gång- och cykelbron över Ålkistan ser ut att kunna bli av! Jag har
åtminstone fått se fina ritningar. Vi fortsätter tjata. Ännu ett glädjeämne är att av de 100
miljoner som Länsstyrelsen har att fördela till förbättringar av hela Nationalstadsparken
finns mer än hälften kvar för de kommande åren. Kanske, kanske kan Länsstyrelsen
minska sitt krav på samfinansiering vilket skulle betyda mycket för oss idealister.

500 kr företag och organisationer.

Om inte förr, så ses vi på Ljusfesten. Häng gärna med på en guidad tur med mig från
Strandvägen till Hagaparken — bara för medlemmar. Se mer info på sidan 3!

https://haga-brunnsviken.org

Vänligen, eders ordförande
Anders
Fakta om Anders Bodin: tidigare ordförande i Skönhetsrådet och kulturmiljöexpert. på
Statens Fastighetsverk.

Årsavgift 2019 är oförändrad:
185 kr medlem
260 kr familj
Skriv ditt namn och ”medlem 2019”
när du betalar avgiften.
Föreningens hemsida

Haga Brunnsvikens Vänner
Tryckeri: Stockholms Lito Grafiska

En morgon i Haga
Jag blev verkligen förvånad när jag på
min morgonpromenad i Hagaparken i
går mötte Gustav III. Han såg avslappnad ut nu när alla plikter och krig var
förbi. Jag vågade gå fram och rakt på
sak fråga: Nå, vad tycker Ers Majestät
om Er park? Blev det som Ers Majestät
tänkte sig? Han vände sig snabbt om,
jag såg hans vänliga men trötta ögon,
han svarade: för det första, säg bara
Gustav, det gör alla nuförtiden. Vad jag
tycker om min park? Mycket är bättre än
det var i min fantasie. Pelousen är mäktigare, trädridåerna som omger den
vackrare och koppartälten plus intéressant.
Men, jag visste att det skulle komma ett
men, mycket har fortfarande un grand
potential.

Gustav III (1746-1792). Målning
av Alexander Roslin, 1775.

För mycket sly. Många av Monsieur
Pipers intrikata vistor och siktaxlar är
igenvuxna. Jag har sett att man restaurerat delar av gångvägarna. Bravo!
Continué!

“Dånet från trafiken, fortsatte Gustav, är nog det
värsta. Très énervant! De
som har nytta av dessa
enorma hårda ytor borde se
till att bullret tas bort.”
Dånet från trafiken, fortsatte Gustav, är
nog det värsta. Très énervant! De som
har nytta av dessa enorma hårda ytor
borde se till att bullret tas bort. Les
rideaux! Les Murs! Les barrières! Det
finns många Artistes de l’architecture
som kan skapa något i min parks anda,
om de bara får medel därtill.
Jag började nu ana att hans berömmande ord i början mest var taktik. Nu
började han bli riktigt ivrig och nästan
arg. Den södra delen av parken, sa han.
Den södra delen som möter min huvudstad med alla sina hundratusentals
medborgare. Hur ser den ut? Här finns
en chance fantastique att göra entrén till
min park riktigt välkomnande. Här skulle

Koppartälten I Hagaparken efter
ritningar av Louis Jean Desprez.
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man kunna göra något i parkens esprit.
Jag anar att min nuvarande befallningshavare för la region de Stockholm har
samma uppfattning som jag. Bonne
chance, säger jag.

”Här finns en chance fantastique att göra entrén till
min park riktigt välkomnande. Här skulle man
kunna göra något i parkens
esprit.”
Jag hade mest varit tyst och låtit gubben tala, men nu frågade jag om han
hade uppmärksammat det höga järnstaketet kring Haga slott som skymmer vyn
mot Ekotemplet när man kommer från
tälten förbi paviljongen. Han avbröt mig
och sa: jag om någon inser väl behovet
av sécurité profond. Den kan ju dock
lösas på många sätt. Det finns ju ett
Corps-de-Garde där som skulle kunna
varit en naturlig port. Dagens lösning är
dilettante.
Nu frågade han faktiskt för första
gången vad jag tyckte om hans tankar.
Jag kunde bara helt sanningsenligt
säga att jag höll med om vartenda ord
han sagt. Och, kunde jag tillägga: det
finns många medborgare, politiker, artister, arkitekter och föreningar, som
också delar hans uppfattningar. Men så
finns det också andra... Ja, ja, sa Gustav små kortsiktigt tänkande människor
sans fantasie har alltid funnits. Men
världen är stor. Gustav markerade tydligt att nu var audiensen slut, det sista
jag hörde honom säga var, på modersmålet:
Stå på er idealister!
Nedtecknat av Anders Bodin, ordförande I Haga-Brunnsvikens Vänner

Välkomna till Ljusfesten 4 November!

Om Brunnsviken
Brunnsviken är en fantastisk tillgång
nära storstaden, men tyvärr är det
höga halter av miljögifter och sjön är
övergödd.
Haga-Brunnsvikens Vänner anser att
det är bra att Solna, Stockholm och
Sundbyberg tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram för Brunnsviken. Det är viktigt att programmet inte
blir en pappersprodukt utan att insatserna också genomförs.
I mars höll vi ett seminarium om
Brunnsviken för att belysa miljöstatus, nybyggen i närheten som kan
påverka och arbetet med åtgärdsprogrammet för Brunnsviken.

Brunnsviken från Italienska terrassen i Bergianska trädgården 2017. Foto: Ronny Fors

När det skymmer samlas vi för att lysa upp novembermörkret i och runt
Brunnsviken för tolfte året i rad. Delta i fackeltåg, njut av en stämningsfull
promenad i höstmörkret som lyses upp av marschaller, ljusinstallationer och
eldkorgar samt i sjön av eldflottar. Lyssna till körsång, gitarrspel och sång med
barn och upplev älvor dansa.
Ljusfesten börjar kl 16.00 söndag 4 november.
I år blir det fackeltåg I alla väderstreck. Du kan börja vid Haga Forum/Stallmästare
-gården, Haga norra, Frösunda torg, Ulriksdals Wärdshus, eller Lappkärrsberget. I
Bergianska trädgården blir det lykttåg för barn från Edvard Andersons växthus.
Båten Ran går I skytteltrafik mellan Bergianska trädgården och Haga Båtklubb.
Läs mer i foldern och på webben haga-brunnsviken.org

Specialerbjudande för medlemmar!
Häng med på en guidad båttur på Ljusfesten ledd av vår nya ordförande Anders Bodin. RAN avgår från Strandvägen till Haga båtklubb.
Avgång kl 13.30 söndag 4 november från Strandvägen. Det
finns 29 platser. Först till
kvarn….
Anmälan senast 25 oktober till
Ulla Wittrock, 072-57 11 938. Tala
in ett meddelande om hon inte
svarar.

Vi ser Brunnsvikens betydelse på
fyra områden:

Rekreationsvärdet
Här badar man och paddlar kanot,
runt sjön går Hälsans stig. På vinter
promenerar många på isen, andra
åker skridsko, skidor eller cykel.
Det är viktigt att stränderna är tillgängliga för alla samtidigt som fågellivet kan växa och fler fåglar häcka.
Badvattenkvaliteten vid Brunnsvattenbadet är utmärkt, men fler bra
badbadplatser bör anläggas.
Fritidsbåtarna ska använda miljövänliga och luktfria bränslen. Förbud bör
införas mot vattenskotrar. En mindre
färja som drivs med el bör kunna gå
mellan de olika bryggorna.

Miljökvaliteten i vattnet
Vattenkvaliteten påverkas av avrinningsområden, speciellt från
Råstasjön. Viktigt att åtgärdsprogrammet snabbt kommer till rätta
med övergödning, död sjöbotten och
miljögifter som kvicksilver, bly, kadmium, antracen och tributyltenn.
Båtägare måste känna sitt ansvar att
inte använda giftiga båtbottenfärger.
Upplagsplatser bör saneras och marken under båtarna bör täckas vid
slipning.
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..… Om Brunnsviken fortsättning

Vägar och bebyggelse
Stora trafikleder omger Brunnsviken och
det finns gammal bebyggelse kvar. Det är
viktigt att sanera gamla dagvattenledningar
och kloakledningar runt sjön, se till att dagvatten inte förs direkt till sjön.
Vid Bergianska har en gammal våtmark
återskapats och det kan ta hand om en del
föroreningar från Norrtäljevägen (som bör
grävas ner). Fler våtmarker bör anläggas.
Ny bebyggelse som Hagastaden måste
planeras för att inte ha utsläpp till sjön. En
översyn av utsläpp från Kräftriket och Vetenskapsstaden kan göras när delar av
universitetet i Kräftriket flyttas. Ekosystemtjänsterna i vatten måste tas tillvara.

Reflektioner om oss!
Trots att jag har bott och framförallt arbetat under en stor del av mitt liv i eller i närheten av Hagaparken är det först i och med styrelsearbetet i Haga-Brunnsvikens
Vänner som jag kommit att inse saker som jag tidigare aldrig ägnat en tanke. Det
handlar mycket om hoten utifrån.
Att parken hela tiden utsätts för angrepp utifrån i form av byggplaner var en nyhet
för mig i min tidigare naivitet och okunskap. Utan det engagerade arbete som den
här föreningen och dess syskonföreningar utför skulle vi inte ha någon Hagapark!
Trots att området är nationalstadspark kommer det hela tiden förslag på omfattande utbyggnad av befintliga byggnader eller nybyggnation. Varje gång ett sådant
hot kommer krävs kraftfull argumentation för att parken inte skall tillåtas krympa.
För den som inte funderat så mycket över parkernas roll i stadslandskapet kan
försvaret av Hagaparken te sig som skönandars romantiska egoistiska kamp. Men
det publiceras allt mer vetenskaplig forskning kring hur grönområden påverkar oss.
Närhet till grönområden är framförallt viktigt för människor med svag ekonomi.
Forskningen tyder på att vi är programmerade att gå ned i varv när vi omges av
lugn natur. Nedvarvningen stimulerar bokstavligen våra läkande processer i kroppen. Omvänt verkar vi vara programmerade att gå upp i varv när naturen blir orolig
och vi kan tvingas försvara oss mot faror.

”Poängen med Nationalstadsparken är att området är tillräckligt stort för att det skall kunna fungera som ett
”riktigt” strövområde med stor variation i natur- och
kulturupplevelser.”
Poängen med Nationalstadsparken är att området är tillräckligt stort för att det skall
kunna fungera som ett ”riktigt” strövområde med stor variation i natur- och kulturupplevelser.

Kulturhistoriska värden
Brunnsvikensområdet är unikt ur ett kulturhistoriskt perspektiv unikt. Här finns Ulriksdal och Haga som Gustav III:s planerade.
Här finns gamla odlingslandskap och koppling till medicinhistorien. Vi vill föra utvecklingen vidare genom att ta upp frågor som
berör vår samtid.
Brunnsviken ligger i Nationalstadsparken
och bör ha starkt skydd av de restriktioner
som gäller för bebyggelse och att hänsyn
ska tas till kulturhistoriska värden.
En utställning om Brunnsviken bör tas
fram. Den kan belysa hur sjön har använts
genom århundraden och hur miljökvaliteten
förändrats.

Mer information
Läs om arbetet med lokala åtgärdsprogrammet i Haga-BrunnsvikenNytt 1/18.
Åtgärdsprogrammet för Brunnsviken finns
på solna.se under Politik och beslut.

Inte har jag tidigare när jag gått längs Brunnsvikens strand och sett sothöns,
skäggdoppingar, änder samt barn i kanoter varit medveten om att delar av Brunnsvikens botten är förgiftad och död. Om bottendöden tillåts sprida sig kommer fåglarna att försvinna och vassarna att vissna.
Nu vet jag det och har blivit medveten om att räddandet av Brunnsviken och Hagaparken är vårt gemensamma ansvar. Om byggherrarna tillåts invadera parken med
allt större byggnadskomplex kommer temperaturen i staden att stiga och syretillgången kommer att minska. Parkerna fungerar bokstavligen som stadens lungor.
Ljusfesterna blir alltmera populära bland stockholmare och solnabor. Glädjande
nog börjar också utländska besökare som vistas i Stockholm intressera sig för
dem. Under ljusfesterna och Hagadagarna kan våra gäster utifrån lära sig mycket
om Stockholms kulturhistoria och om parklandskapets historia.
När trycket från allmänheten ökar förbättras våra chanser att rädda parken!
Av Töres Theorell, professor och ledamot i styrelsen för Haga- Brunnsvikens Vänner

Mer information
Läs hela Töres text på haga-brunnsviken.org/reflektioner/
Läs mer om vilka frågor vi jobbar med under Bli medlem på haga-brunnsviken.org

4

