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Ärende 2. Uppdrag om framtagande av utvecklingsstrategi för del av Hagalund 
- Förfrågan från Wåhlins Fastigheter. Rikshem och Skanska 

Rikshem AB. Wåhlin Fastigheter AB och Skanska önskar påbörja ett programarbete som går ut på aU 
utveckla och förtäta bebyggelsen i Hagalund. Detta då de ser potential och behov av förbattrade 
kopplingar mot övriga Solna. Vi anser aU det ar av stor vikt aU göra noga överväganden nar man 
planerar en förtätning av eU miljonprogramsområde som Hagalund. I skrivelsen framgår det aU man 
vill förtata. men inte hur man avser att göra det. För oss ar tillvagagångssättet avgörande. Till exempel 
så ar det stor skillnad på aU bygga en ny centrum byggnad med ett par radhus ovanpå och att bygga 
ett nytt fjortonvåningshus där centrumet ar idag. Ingen förtätning får heller ske på befintliga 
grönområden. Med deUa sagt vill vi lyfta ett antal viktiga saker som vi ser som absolut nödvandiga 
förutsaUningar för att kunna utveckla området på basta sätt. 

1. Stadens politiska majoritet har underlåtit att ta tag i ett utvecklingsarbete för Hagalund. Det ar 
nu positivt att någon engagerar sig. men vi anser att det borde vara politiken som sa Uer 
agendan för bostadsbyggandet och stadsdelarnas utveckling utifrån medborgarnas behov. 
Inte de privata byggbolagens intressen. Stadens bristande engagemang i stadsdelen har lett 
till den upprördhet och uppgivenhet som finns hos många Hagalundsbor idag. Nu har staden 
åtminstone en chans att ställa krav på byggbolagen och då anser vi att samtliga bostader som 
byggs ska vara hyresrätter. Dessutom saknar Solna idag trygghetsboenden varför vi anser att 
detta är ett ypperligt tillfälle att tillföra staden ett sådant. I samråd med omvårdnadsnämnden 
kan man utarbeta en plan utifrån kommande behov. Det är inte minst aktuellt då det av 
tjMsteskrivelsen framgår att antalet aldre mellan 65-84 år ökar med ca 20 % i området. 

2. Vi ställer oss kritiska till att en förstärkning av servicen i området endast skulle vara aktuell om 
området får fler innevånare. Vi anser att det ar helt fel att försöka kompensera för det faktum 
att staden hittills inte har satsat på servicen för innevånarna i Hagalund. genom att saga att 
det kravs ett större befolkningsunderlag som bas för en bättre service. Vi tycker att det redan 
nu bor tillrackligt med innevånare i stadsdelen för att utveckla den. Enligt Vansterpartiet 
behöver alla stadsdelar utvecklas utan att det ställs krav på att antalet innevånare först måste 
vaxa. 

3. V<!lnsterpartiet anser att varje stadsdel behöver en bra kommunal grundskola som bidrar till att 
skapa samhörighet i stadsdelen. TyV<!lrr har den borgerliga politiken motverkat detta genom att 
lägga ner den enda kommunala skolan som finns kvar. Fridhemsskolan. Att det nu, så n<!lra 
inpå beslutet om nedläggningen, kommer ett förslag på utvecklingsstrategi av området 
förefaller nästintill egendomligt. Vid en fört<!ltning av området <!lr det rimligt att också 
elevunderlaget växer vilket gör att ett bevarande av skolan borde vara ännu mer aktuellt. Vi 
anser dessutom att varje stadsdel ska ha ett bibliotek. vilket Hagalund idag saknar. 

4. Det <!lr viktigt att man i utvecklingsarbetet ser till att på riktigt involvera Hagalundsborna och de 
föreningsverksamheter som finns i området. De kontakter som Solna stad och Signalisten haft 
med Hagalundsborna tidigare har inte haft sin grund i en tanke om att göra något i dialog med 
varandra. Stadsdelen kommer enbart kunna utvecklas på ett bra s<!ltt om detta sker i Mra 
samarbete med de som bor och verkar i d<!lr. 
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