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 . Bli medlem!

Kv Triangeln. Nytt bostadshus planeras vid Ålkistan. Det blir för stort. En
gång- och cykelbro borde
planeras samtidigt som
husplanerna minskas.

Annedal. Solna vill tillåta
ett stort, långt kontorshus
vid E4:an för att finansiera
en badplats. Vi säger ja till
badplats med träd och annan vegetation, men nej till
husbygget i nationalstadsparken.

Sluss vid Ålkistan. Genom att reglera vattenståndet kan vattenkvalitén
förbättras i Brunnsviken.
Man får en gångförbindelse nära vattnet på köpet.

Frösundavik. En rejäl uppryckning är på gång med
nya skollokaler i de gamla
kasernerna, nyplanterade
träd och blommande
ängar.

Planskild korsning vid
Bergianska. Järnvägsövergången är livsfarlig.
Nu finns förslag om en låg
tunnel för gång, cykel och
personbilar. Det är viktigt
att anslutningarna blir
vackra och tydliga.

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.

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.

Läs mer om oss och hur du blir medlem på Haga-Brunnsviken.org.
Gå med i Facebookgruppen ”Haga Brunnsvikens Vänner” .
E-post info@haga-brunnsviken.org

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.

