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Var med och utveckla hagalund varsamt och kreATivT ISTALLET!
Nuläget:
I februari i år när beslut togs av Solna Stad om att utvecklingen av Hagalund skulle dras igång ”med
högre intensitet” och att den skulle ta sin utgångspunkt i strategin enligt bilden ovan, blev vi väldigt
oroliga. Men i Mitt i Solna den 26 maj skrev ansvariga politiker: ”Vi vill vara tydliga ingenting är låst
vad gäller antal, placering eller storlek på byggnader. Det är just det som ska utformas och prövas i
samråd under planarbetet”.
Samråd ska ske med boende när ett förslag till detaljplan tas fram enligt 5 kap 11§ PBL. För att
samrådet ska få någon betydelse kan det inte finnas redan satta förslag eller avtal skrivna med
byggföretag om hur mycket som ska byggas etc. Vi tycker därför att Solna Stad absolut inte bör göra
några överenskommelser om exploateringsfrågorna med företagen innan samrådet med experter
och boende.
Det är viktigt att vi alla ligger på Solna Stad för att lyfta Haglunds fina kvalitéer och få till en varsam
utveckling. Här ges mer information om boendes möjligheter att påverka:
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/guide-for-detaljplan/
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skola, badhus,
solpaneler på
taken…

“Vi tillfrågades att drömma: skola, badhus, solpaneler på taken…ingen drömde om en 80%-ig förtätning!”

Vi anser att:
Solna Stad ska börja utveckla Hagalund med varsamhet och med människa och miljö i fokus. Ett
så socialt, arkitektoniskt och kulturhistoriskt unikt område som Hagalund bör utvecklas av Solna stad,
de boende i området och experter såsom sociologer, historiker och arkitekter. Inte av byggbolag med
stora vinstintressen.
Solna Stad bör utreda noggrant vilka alternativa ytor inom Solna kommun nya bostäder kan
byggas på. Hagalund är redan tätbebyggt och fler byggnader skulle frånta Hagalundsborna
uppskattade gemensamma gröna ytor, utsikt och ljusinsläpp.
Hagalundsborna har rätt till service utan motkrav. Solna Stad kan fräscha upp Hagalund med t ex
rulltrappa och förbättrat centrum utan motkrav att bygga igen utsikter, ljusinsläpp, parker och lekparker (och riva dess förskolor), dvs det som Hagalundsborna värdesätter. Solna stad som gick 206 miljoner i
vinst har råd att rusta upp Hagalund utan en förtätning på 70-90%.
Solna Stad ska pröva att vara den medborgarvänligaste kommunen. Istället för att vara den
företagsvänligaste eller mest tillväxtvänliga kommunen kan Solna Stad börja lyssna till sina medborgare och se till att Hagalundsborna på riktigt får vara med och forma sin framtid.
Solna Stad ska göra hållbarhet till en del av framtida förbättringsplaner för Hagalund. Hållbarhet
ur miljö och socialt perspektiv tas inte upp med en enda mening i det förslag som tagits fram för
Hagalund. Förslaget saknar också helt ett barnperspektiv.
Solna Stad ska sluta sitta i knä på byggföretagen och våga tänka själv. Vi ifrågasätter starkt att
byggföretagen Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB och Skanska är så integrerade i utvecklingsarbetet,
speciellt när de har intressen som kan gå rakt emot de som bor i Hagalund. Det är företagen som tagit
initiativ med utgångpunkt att bygga! Det är företagen som tjänar på att bygga! Solna Stad behöver
säkerställa att lagen om offentlig upphandling följs, se till att korruption undviks och ta lärdom av
Arenabygget och turerna kring Råstasjön.
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