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Solna, 16 februari 2015 

Kommunstyrelsen 

Ärende 6, KSj2013:357 

Uppdrag att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund 

Yttrande 

Miljöpartiet välkomnar att arbetet med Hagalundsstrategin går in i nästa fas. Det är positivt 
att man tar ett större grepp och tittar närmare på hur Hagalund kan integreras med Solna 
station, Solna centrum och Hagalunds arbetsplatsområde. Vi vill med detta yttrande lyfta 
några punkter som vi anser som särskilt viktiga i det kommande programarbetet. 

Skolor och förskolor 
Det saknas idag en kommunal grundskola i området eftersom flera skolor i området, senast 
Fridhemsskolan, har lagts ned. Med den planerade expansionen kommer behovet som redan 
idag är stort att bli ännu större. Det är av yttersta vikt att i ett tidigt skede planera för en ny 
skola i området med lämpliga lokaler och skolgård. 

Kulturskolan 
Vi anser att Kulturskolan förtjänar en långsiktig lösning. Den ska inrymmas i en 
verksamhetsanpassad, tillgänglig och tilltalande byggnad - en kreativ och estetisk miljö för 
Solnas barn och vuxna. Fridhemsskolans läge är visserligen bra, men lokalerna är idag i ett 
bedrövligt tillstånd och i behov av omfattande upprustning och renovering. Det ska noggrant 
övervägas om Fridhemsskolans lokaler kan anpassas till Kulturskolans verksamhetsbehov. 
Nu kvarstår misstanken att Kulturskolan behöver flytta till vad som kan uppfattas som ett 
rivningskontrakt med risk för ytterligare omplacering efter några år. 

Förbindelse med Hagalunds industriområde 
Möjligheten till en vägförbindelse med Hagalunds industriområde nämns i 
Hagalundsstrategin. Det är ett strategiskt viktigt beslut som bör tas tidigt i programarbetet då 
det påtagligt påverkar förutsättningarna för planeringen. En framtida koppling mellan 
Solnavägen och Hagalundsvägen kan med fördel bli en utredningsfråga i den av 
kommunfullmäktige beslutade översynen av trafiksituationen i Solna. 

Stadsmiljöprogram 
Det är bra att man tar ett bredare grepp om stadsmiljön. Hagalunds fysiska miljö har i många 
år varit eftersatt. Däremot är intentionen med det föreslagna stadsmiljöprogrammet något 
diffus när ändå ett program för hela området ska tas fram. Ett stadsmiljöprogram kan 
rimligen integreras i ett större programarbete. 

I övrigt vill vi poängtera vikten av att även det fortsatta arbetet kännetecknas av transparens, 
dialog och medborgarinflytande. Hagalundsborna har höga förväntningar på att Solna stad 
denna gång "levererar". 
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Vi hänvisar vidare till Miljöpartiets yttrande i KS den 25 augusti 2015, Ärende 2, 

Utvecklingsstrategi för Hagalund KS j2013:357 som bland annat tar upp vikten av öppenhet 
och delaktighet i den fortsatta processen samt frågor som berör energi effektivitet, miljö-, 
hållbarhets- och klimatfrågor. 

Bernhard Huber 

Miljöpartiet de gröna 


