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 Verksamhetsberättelse 2018 
 

Föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner arbetar för att bevara, vårda och utveckla Haga-Brunnsviken-

områdets värdefulla kultur- och naturmiljöer. Vi verkar för att planering och beslut om området 

uppfyller kraven för Kungliga Nationalstadsparken. Brunnsvikens miljöstatus måste förbättras. Vi vill 

att fler ska upptäcka och njuta av områdets kulturhistoriska och miljömässiga värden.  

Innehåll 
1. Styrelse, revisorer, valberedning 

2. Årsmöte 

3. Ekonomi 

4. Administration 

5. Webben, 

6. Facebook 

7. Haga-BrunnsvikenNytt 

8. Seminarium 

9. Plan- och byggärenden 

10. Hagadagen, Nationaldagen och Ljusfesten 

11. Samverkan  

 

1. Styrelse, revisorer och valberedning 
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av 10 (11 från 13 juni) 

ledamöter, 4 suppleanter, 1 hedersledamot. 

Anders Bodin, ordförande från 13 juni, Suzanne Kolare och Torkel Tigerschiöld, båda vice 

ordföranden, Anitha Hedin, kassör, Anne Utter, sekreterare. 

Övriga ledamöter: Lars Bjerin, Johan von Garrelts, Annika Koponen, Beatrice Sundberg, Töres 

Theorell, Ulla Wittrock.  

Suppleanter: Nils-Evert Andersson, Tomas Danko, Sylvia Dovlén, Marianne Stjernswärd.  

Hedersledamoten Ella Öström deltar i styrelsemöten. 

Revisorer  

Mats Gullberg och Anna Lönnqvist. Suppleant Anne Murray.  

Valberedning  

Ulla Tandberg (sammankallande), Ella Öström och Bengt T Ulander. 

 

2. Årsmöte 
Årsmötet ägde rum torsdag den 15 mars kl. 12.30 på Solliden Skansen. 33 medlemmar deltog. Mötet 

annonserades på webben och i Haga-BrunnsvikenNytt nr 2, 2017 och nr 1, 2018. Möteshandlingarna 

hämtades i lokalen. Vid årsmötet utsågs Märtha Angert Lilliestråle till hedersordförande.  
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Vid årsmötet fanns ingen kandidat till ordförandeposten utan valberedningen föreslog årsmötet att de 

två vice ordförandena, Suzanne Kolare och Torkel Tigerschiöld, skulle dela på posten under en 

övergångstid. Så blev det. Vid extra årsmöte den 13 juni valdes Anders Bodin till ordförande och det 

följdes direkt av ett nytt konstituerade möte. Anders är arkitekt, var tidigare ordförande i 

Skönhetsrådet samt kulturmiljöexpert på Statens Fastighetsverk. 

Årsmötet 15 mars följdes av seminariet ” Renare Brunnsviken – en utopi” kl. 13.30 – 17.00. 

Konstituerade möte ägde rum 15 mars på Solliden.   

 

3. Ekonomi 
Föreningen tecknas av Anders Bodin, Anitha Hedin, kassör, och Suzanne Kolare, vice ordförande. 

Ekonomin har skötts av kassören Anitha Hedin. Bokslutet har upprättats av Anitha Hedin.  

Föreningen hade 2018 cirka 230 betalande medlemmar, varav 14 är föreningar och företag.  

Årsavgiften är oförändrad, enligt beslut på årsmötet: 185 kr för enskild medlem, 260 kr för familj, 75 

kr för ungdomar och studerande upp till 25 år, föreningar och företag 500 kr.  

Årets resultat  

De samlade intäkterna var 163 631 kr. Kostnaderna var 171 526 kr. Årets resultat var ett underskott på 

12 228 kr. Vi investerade i en ljudanläggning för 13 000 kr som skrivs av på 3 år.  

Föreningens tillgångar, bank, plusgirot mm uppgick vid årsskiftet till 351 813 kr. 

 

4. Administration 
Föreningens nya adress är Box 11249, 100 61 Stockholm. Kontaktadresser per e-post är 

anders.bodin@haga-brunnsviken.org, medlem@haga-brunnsviken.org och info@haga-

brunnsviken.org  

Kallelser och Haga-BrunnsvikenNytt skickas ut med post till medlemmarna och till cirka 100 företag, 

organisationer och enskilda aktörer. Många medlemmar har inte uppgivit epost-adress, men målet är 

att fler ska nås med e-post för att vi snabbare och billigare ska nå ut med t.ex. kallelse till årsmöte.     

Styrelsen inledde under hösten arbetat med att ta fram förslag till revidering av stadgarna.  

 

5. Webben 
Webben gjordes om 2017. Nya texter är främst artiklar från nya Haga-BrunnsvikenNytt samt 

information om Hagadagen och Ljusfesten. Suzanne Kolare är webbredaktör och webbplatsen har 

teknisk support från Kobotolo i Karlskoga. Våra besökare är medlemmarna, stadsplanerare i Solna och 

Stockholm, Länsstyrelsen, besökande i parken både dagligen och till Hagadagen och Ljusfesten, 

aktörer i Hagaparken och Brunnsviken-området, dvs. båtklubbar, restauranger, museer med flera samt 

intresseorganisationer och övriga aktiva i Nationalstadsparken.  

Under året hade vi drygt 24 000 unika sidvisningar. Ljusfesten hade allra flest besökare, drygt 10 000 

besökare från onsdag före Ljusfesten till måndagen efter. Av dessa besökte nära 2 000 den engelska 

informationen om Ljusfesten. Själva Ljusfestdagen besökte 5 347 personer vår webbplats. Den mest 

lästa artikeln under året var ”Lustgondolen tillbaka” som handlade om att kopian av Gustav III:s 

lustgondol åter låg förankrad i Brunnsviken. Drygt 400 läste den artikeln.  
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6. Facebook 
Vi ökade antalet följare på vår Facebook grupp Haga Brunnsvikens Vänner från 215 till 300 personer 

vid årets slut. Det var en stadig uppgång under året och Ljusfesten medförde att 50 nya personer 

började följa oss.  

Vi använder Facebookgruppen för information om våra egna aktiviteter och artiklar på webben samt 

om andra evenemang och nyheter om Haga-Brunnsvikenområdet. 

 

7. Haga-BrunnsvikenNytt   
Medlemsbladet kommer ut två gånger per år, i februari resp. oktober. Tidigare har medlemsbladet varit 

ett 2-sidigt nyhetsbrev och artiklarna kunde i sin helhet läsas på webben. För andra numret 2018 

testade vi att göra ett 4-sidigt medlemsblad med hela artiklar, bara en artikel hade kortats för 

medlemsbrevet och kan läsas i helhet på webben. Alla artiklar kan fortfarande läsas på webben. 

Samtidigt gjorde vi om layouten och använder nu Publisher i Officepaketet. Redaktörer är Anne Utter 

och Suzanne Kolare.  

 

8. Seminariet 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 belyste vi hur Brunnsvikenområdet utvecklats, hur sjön mår idag, vad som görs och borde 

göras för att förbättra vattenmiljön samt att bevara och utveckla rekreationsområdet. Ett 50-tal 

personer deltog i seminariet.  

Inledning. Kort överblick om Brunnsviken.  

Skansens Östersjöprojekt, Martin Wulff, arkitekt, fastighetschef på Skansen                      

Vattenmiljö i ett globalt perspektiv Georgia Destouni, professor i hydrologi, 

hydrogeologi och vattenresurser 

Vatten i landskapet Lars Nyberg, arkitekt och landskapsarkitekt 

Det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken. Linda Svensson, limnolog på 

miljöövervakningsenheten i Solna stad   

Brunnsviken – på en högre nivå. Om vattenkvaliteten i Brunnsviken och om 

framtida högre vattennivå. Johan von Garrelts, ledamot Haga-Brunnsvikens Vänner  

Utvecklingen av Albano med hänsyn till miljö och nya verksamheter Marcus 

Rancken, fastighetsutvecklare Akademiska hus 

Hagastadens betydelse för Brunnsviken och vice versa. Magnus Bäckström, 

arkitekt, stadsplanerare Stockholms stad och Kerstin Blix, miljösamordnare, projekt 

Hagastaden. 

 

9. Plan- och byggärenden 

Bergiusdalgången 

Hotet mot dalgången är att staden vill bygga studentbostäder när kraftledningen ska grävas ner och 

mark frigörs. Detta vill vi förhindra. Vi förespråkar att de cirka 10 hektaren får utnyttjas av 

www:%20haga-brunnsviken.org
mailto:anders.bodin@haga-brunnsviken.org


 

4 

haga-brunnsviken.org Box 112 49, 100 61 Stockholm 
Tel ordf: 0708-26 70 16 e-post: anders.bodin@haga-brunnsviken.org 

 

odlarföreningar. Även Djurgårdsförvaltningen, Förbundet för Ekoparken, Länsstyrelsen och Ekhagens 

vänner är emot ny bebyggelse. 

En viktig fråga är järnvägskorsningen till Bergianska trädgården där en lösning är på gång.  

Södra Hagaparken-Östra Hagastaden 

Den del vi benämner Södra Hagaparken vill kommunen döpa om till Östra Hagastaden och bebygga 

med olika slag av bostäder, skolor och idrottshall.  

Kommunen och Länsstyrelsen har sagt ja till utbyggnad av Stallmästaregården. HBV verkade för att 

ärendet togs vidare till mark- och miljödomstolen. Planen upphävdes där. Förbättringar i utredningar 

och plan arbetades fram. Nya bearbetade förslaget är sämre enligt Länsstyrelsen och HBV. 

Haga Forum har informerat HBV att de önskar stärka entrén dit samt utveckla ett infocenter där. Detta 

har HBV principiellt sett som positivt. HBV arbetar på att tidigt påverka så att utvecklingsönskemål 

stärker den allmänna gröna tillgängligheten i området. 

Bostäder vid Ålkistan 

Vi yttrade oss till Solna stad om planerna på nya bostäder i kvarteret Triangeln istället för de 

parkeringsgarage som nu finns på platsen. Vi skrev följande: 

Nya bostäder kan skapa bättre närmiljö och ger möjlighet att ”städa upp” vid Ålkistan. Det ger 

möjlighet att i framtiden göra ett bättre promenadstråk längs Ålkistan. De planerade bostadshusen är 

dock för höga och kommer uppfattas som en diskontinuitet i landskapet dalgången vid Ålkistans 

kanal. Detaljutformningen av de nya husen måste formmässigt ty sig de befintliga husen för att uppnå 

en lugnare helhet. Av det skälet behöver de därför ska de sänkas med två våningar 

Hagadalen 

Området mellan Hagakullen och Haga Båtklubb bör planeras och förskönas. Lillhaga bör flyttas till 

planen utanför Fjärilshuset. 

 

10. Hagadagen, Nationaldagen och Ljusfesten 

Hagadagen  

Flera tusen personer var med om Hagadagen 20 maj. Det var strålande väder och många picknickande 

familjer blev underhållna av bin, Bellman, jazz och guidade turer. 20 maj är Världsbidagen för 

världens alla bin och den firades speciellt 2018 eftersom EU då förbjöd bekämpningsmedel som 

utrotar bin. Biodlaren Lasse Hellander hade med sig en observationskupa där barnen flockades för att 

se levande bin. Annika Koponen och hennes scouter visade hur man bygger hotell för bin och andra 

insekter. 

På pelousen spelade Tomas Danko med Dankos Swinging Pack jazz, trubaduren Pierre Ström sjöng 

Bellmanssånger och Täby spelmansgille trakterade sina nyckelharpor. Inne i Koppartälten gav vi en 

mycket uppskattad föreställning om Gustav III:s Haga med Bellman, Anna Maria Lenngren och J H 

Kellgren. Olof Holm, Rickard Forsgren, Hanna Wåhlin och Leo Krepper drog ner applåder. 

Peter Schantz ledde en guidad tur om natur, hälsa och rörelse på 1700-talet och Lars Nyberg berättade 

om Gustav III:s Arkadien på plats i Hagaparken och vid Brunnsviken. 

Det var Gröna kilarnas dag och därför hölls ett seminarium i Koppartälten. Titeln ”Järvastaden och 

Järvakilen – går de att förena?” Arrangör var Förbundet för Ekoparken och Naturskyddsföreningen. 

Nationaldagen 6 juni 

Vi deltog i nationaldagen med två guidade båtturer på Brunnsviken. Solna passade på att fira sitt 75 

årsjubileum denna dag och gav bidrag till vår aktivitet och andra insatser som uppmärksammade 
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jubileet. Johan von Garrelts i vår styrelse och Linda Svensson, limnolog i Solna, guidade sammanlagt 

nära 60 personer i båten RAN.  

Ljusfesten  

Det glimrade av ljus runt nästan hela Brunnsviken på Ljusfesten 4 november. Novembermörkret lystes 

upp av sex fackeltåg, två lykttåg för barn, två eldshower, två ljusinstallationer, ett ljusspår i skogen, 

två båtar, tusentals marschaller, cirka 1 200 facklor, 300 ljuslyktor, körsång, klassisk musik, jazz och 

ballader. Uppskattningsvis deltog uppemot 10 000 personer. Lars Bjerin var som alltid skicklig 

projektledare för Ljusfesten.  

Syftet med Ljusfesten är att besökarna ska uppleva Hagaparken och Brunnsviken på nya sätt. 

Ljusspåret i skogen mellan Pelousen och Haga Norra var nytt för i år. Här fick man i ord, musik och 

bild lära sig om Hagaparkens historia och Gustav III roll för hur parken byggdes upp. 

Artister på Pelousen i år var Catarina Abelli, kulning, Mårten Hellqvist, kohorn, trumpetaren Anders 

Ellman som spelade Amazing grace. Körerna Trots allt och John Erik Elebys kammarkör framträdde 

under ledning av Elias Johansson och med deltagande av operasångerskorna Hanna Wåhlin och 

Desiree Barbaula. Elever från Solna kulturskola trådde en älvdans över Pelousen, fint ljussatt av 

Thomas Garnbeck. Inne i Koppartälten musicerade Hagakvartetten och Töre Theorell framförde en 

teaterdialog av Gustav III. Senare spelade Dankos Swinging Pack där.  

Rekordmånga personer samlades i Bergianska trädgården under Ljusfesten. Båda växthusen var öppna 

och ljussatta och Lasse Söderström spelade i Gamla Orangeriet. Ett fackeltåg från Lappkärrsberget tog 

vägen om Universitetets T-bana och plockade upp fler till tåget. Som 

avslutning höll Peter Schantz ett tal. För barnen var det ett lykttåg under 

ledning av Naturens hus.  

Stockholms stad återkom med eldshow och ljusinstallation av lyktor på 

Bellevue udde som kunde beskådas från andra sidan vattnet. Vid Kafé 

Sjöstugan var det djemberytmer och eldshow.  

Ett 40-tal organisationer och aktörer deltar på något vis i Ljusfesten. 75-

årsfirande Solna stad ger ett värdefullt bidrag till aktiviteterna samt håller 

med marschaller och i år även med en fantastisk affischkampanj runt om i 

staden. Scouter från sex scoutkårer deltog. De ledde fackeltåg, sålde 

facklor och korv.  

Medlemmarna i Haga-Brunnsvikens Vänner bjöds på en guidning med 

båten RAN från Strandvägen till Hagaparken. Vår ordförande guidade. 20 

hörsammade inbjudan. RAN gick sedan i skytteltrafik på Brunnsviken med 

sammanlagt cirka 500 passagerare.  

 

11. Samverkan  
Föreningen ingår i Nationalstadsparksrådets skötselutskott och i Länsstyrelsens kommunikatörsgrupp 

som samordnar informationen kring Nationalstadsparken från ett 20-tal organisationer. Länsstyrelsen 

ger också fint stöd till Ljusfesten genom layout av foldern.  

Vi har under året intensifierat samarbetet kring planfrågor med Förbundet för Ekoparken och 

Kommittén för Gustavianska Parken. Det gällde främst Haga Södra, förbifart vid Bergianska, samt bro 

över Ålkistan. Haga-Brunnsvikens Vänner är medlem i Samfundet S:t Erik och i Förbundet för 

Ekoparken.  

Vi samordnar Ljusfesten där ett 40-tal organisationer deltar och/eller stöder med insatser eller pengar. 

Till Hagadagen engagerar vi olika artister och organisationer för aktiviteterna. Vi kom hösten 2018 
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med i förberedelserna för Brunnsvikens Vattendag 2019 som är ett initiativ från Bevara Bergshamra 

och Kafé Sjöstugan. Hagadagen samordnades med Gröna Kilarnas dag och Världsbidagen 2018. Den 

ingick också i samarbetet kring Biologiska Mångfaldsdagen 22 maj. 

Solna stad ger värdefullt stöd till både Hagadagen och Ljusfesten och det tackar vi för.  
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