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Framtidens Hagalund
Föreningen Ett levande Haglund, som samlar ett 25 tal föreningar i och runt Hagalund, har vid
ett antal tillfällen diskuterat förslaget till utvecklingsstrategi för Hagalund bland annat vid ett
allmänt möte den 15 februari då ett 80-tal Hagalundare mötte upp. Strategin diskuteras också i
en särskild arbetsgrupp inom föreningen. Detta dokument är en sammanfattning av de
synpunkter som framkommit på såväl stormöte som i arbetsgruppen.
Det finns dock anledning att inleda dessa synpunkter med hur omvärlden ser på vår stadsdel.
Hagalund är ju lite av ett landmärke för Solna. En miljö att vara rädd om och utveckla
varsamt.

Hagalund – ett landmärke
Stockholms länsmuseum har Hagalund med som ett av sina besöksmål. Bland annat skriver
man så här på sin hemsida:
Utdrag från Länsmuseets hemsida:
” Nationellt betydelsefulla
När Blåkulla uppfördes opponerade sig folk över den stora skalan. Idag betraktar vi
huskropparna som majestätiska landmärken, av högt kulturhistoriskt värde och av nationell
betydelse.”
” Fasadgestaltning, 1969-73 - Bo Ahlsén och Lars Abrahamsson
När de stora bostadshusen i Hagalund uppfördes fick en arkitekt och en konstnär i gemensamt
uppdrag att konstnärligt gestalta fasaderna. Visionen var att husen skulle upplevas som
gigantiska atlantångare på färd mot ett nytt modernt samhälle där människor skulle bo med
ljus, luft och grönska högt över bilarna. Höghusens glaserade plåtar i blå emalj skiftar i
himlens nyanser och bryts av mot bottenvåningarnas jordfärgade klinkers. Den konstnärliga
gestaltningen binder samman gaturummet och skapar en helhetsmiljö som gör Blåkulla till ett
miljonprogramsområde av nationell betydelse. ”
Läs mer:

http://www.stockholmslansmuseum.se/upptack_lanet/visa/b2014_1/

Hur ser Hagalundsborna på Hagalund i dag och vad är det man vill lyfta fram i
strategin för Hagalund?
I detta dokument inleder vi med att ge kommentarer om vad Hagalundsborna
vill lyfta fram i en strategi för Hagalund. Därefter kommentarer till det förslag
som finns framtaget.
1. Eftersatt miljö
-

-

Den vanligaste förekommande kommentaren allmänt är att den yttre miljön är eftersatt,
miljön är dåligt underhållen, det är skräpigt. Problemet är delvis att det är många
markägare, vilket kräver en samordning av upprättande och genomförande av
skötselplaner, vilket inte har fungerat.
En satsning på den yttre miljön bör prioriteras.

2. Mötesplats både ute och inne
-

En trivsammare och bättre fungerande centrumbildning efterfrågas. En miljö som
inbjuder till möten och samtal.

-

Behovet av mötesplatser för föreningslivet är en fråga som stod högt på agendan i det s k
Blåkullaprojektet under 90-talet. Då skapades Flaggskeppet, invigt av kung
Carl XVI Gustaf i samband med hans Eriksgata i Solna 1996.
Lokalerna ägdes inledningsvis av kommunen men såldes till Signalisten med ett löfte att
de skulle drivas som en allmän samlingslokal. Det gjordes i 16 år. Våren 2013 stängdes
lokalerna till Hagalundsborna stora sorg. En stor möteslokal är efterfrågad.
Flaggskeppet var inte bara en lokal för Hagalundarna. Lokalen nyttjades flitigt även av
kommunen och andra aktörer i olika sammanhang vilket gjorde att många besökte
Hagalund.

-

Det finns starka lokala krafter som vill göra Hagalund till en generös och mångkulturell
stadsdel med utbud av kultur och gemenskap. Idag saknas grundstruktur för att
åstadkomma detta.

3. Ungdomslokaler
-

-

Behovet av mötesplatser för unga är stort. Vi har en bra verksamhet i
Hagalundsparken men det fyller inte hela behovet. Det saknas mötesplats för
unga uppe i Hagalund.
Unga kan bidra och ta egna initiativ till en kreativ och bra ungdomsverksamhet
om kommunen skapar förutsättningarna – dvs tillgång till mötesplatser.

4. Skola och förskolor
- Tyvärr saknas skola i området. En viktig del i infrastrukturen för att få en levande

-

stadsdel. En skola för i första hand lågstadiet efterfrågas. En skola har en viktig
samhällssocial funktion och gör lokalsamhället levande. Viktigt med förskolor i området.
Förskolan Thor är en pärla men sin generösa utemiljö för barnen. En pärla att värna om.
Gärna en kulturprofil på en framtida skola!

5. Idrottsplats
-

Saknas mindre idrottsplats, inte minst för spontanidrott. Utomhus gym, ytor för
rekreation som underhålls efterfrågas.
Oro för att antal lokaler för bred idrott minskar när Fridhemsskolan nu blir
kulturskola. Redan idag saknas lokaler.

6. Service för äldre
-

Idag finns Ankaret med ett bra utbud av aktiviteter. En viktig mötesplast för äldre
som kan utvecklas ytterligare.
Ett ordenligt trygghetsboende efterfrågas.

7. Sophantering
-

När Hagalund byggdes var tanken att all sophantering skulle ske från gatuplan.
Detta har förändrats. En översyn bör ske så att sophämtning ej sker via gångvägar
runt bostadsområdet och en samordning måste ske mellan de olika
fastighetsägarna i Hagalund.

8. Grönt Hagalund
-

Stort intresse finns för odling. Liknande odlingslotter som skapats på Signalistens
område vore värdefullt att skapa på de andra gårdarna. De kolonilotter som finns
i området har stor betydelse för området och kan utvecklas.

9. Bebyggelse
-

Om en förtätning av Hagalund ska ske är det viktigt att ta hänsyn till det
kulturhistoriska värde som området har.
Vi är positiva till en viss utbyggnad/förtätning bl a i centrumområdet. Se vidare
kommentarer bebyggelse.

10. Kyrkan
-

Ta med Solna församling i arbetet. Församlingen har visat intresse att bygga en
samlingslokal på kyrkans mark. Kyrkan vill också öppna upp en ny entré från
Hagalundsgatan upp mot kyrkan.

11. Information
-

Information på flera språk efterfrågas. Många har inte kunnat ta del av planerna
på grund av språket.
Det handlar också om hur man kommunicerar. Vad är en Hagalundsstrategi? Få
har kunnat föreställa sig att det är detsamma som en förtätning och fördubbling
av folkmängden i Hagalund.

Kommentarer till det underlag för strategi som tagits fram.
1. Vision
Den vision för det framtida Hagalund som beskrivs i Strategin har vi svårt att förstå
syftet med. Den känns svårbegriplig för de som bor i området och den saknar i flera
avseenden koppling till det som invånarna lyfter upp som viktiga frågor.
Man talar om det positiva med att kulturskolan flyttar till Fridhemsskolan. Är det en
långsiktig lösning? En väl genomtänkt strategi?

2. Antal invånare
I strategin anges att 1.100 – 1.800 lgh kan byggas. Det motsvarar 8 – 9 ”nya blå hus”
Det skulle innebära en fördubbling av folkmängden.
Vi ifrågasätter starkt varför det redan tätbebyggda Hagalund ska belastas med denna
förtätning. Den är inte rimlig. Vad är skälet?
3. Varsam förtätning
Vi är positiva till en förtätning, om den sker varsamt. Det är viktigt att ny bebyggelse
underordnar sig den nuvarande bebyggelsen för att inte riskera att Hagalund tappar
sin starka karaktär. När man kommer till Hagalund ska 'Blåkulla' -husen vara det
första som fångar ens uppmärksamhet och först sedan ska man se att det skett en
förtätning.
Vi motsätter oss bebyggelse på de olika gårdarna. Detta skulle dels innebära ett
kraftigt tryck på gårdarna men också att många hyresgäster idag mister ljusinsläpp
och rymd. Hagalund skulle också ändra karaktär.
Byggbar mark anser vi vara tomten bakom Willys (mellan Signalistens och Rikshems
kvarter) Sunnanskolans mark samt bergsklacken och parkeringen mellan Förskolan
Thor och Rikshems kvarter.

4. Miljö
En tydlig del av visionen bör vara ett helhetsgrepp på ett miljötänk för det framtida
byggandet. Ska det byggas så ska det ske miljöriktigt och hållbart.

5. Gångstråk
Vi ifrågasätter förslagen om att skapa ett gångstråk från Solna station över kullen ner
till Solna Centrum. Varför ska man, om man kommer till Solna station, över huvud
taget ta en längre väg över kullen? Här är det nu Tvärspårvägen eller gångvägen längs
Frösundaleden som gäller för de flesta.
Detta motsätter dock inte att man förbättrar gångstråken via Hagalundsparken för de
boende i Hagalund.
Vi tror också att man bör skapa ett gångstråk på diagonalen d v s från Solna station
till Hagalunds industriområde. Ett område under utveckling.

6. Trafiken
Vi ifrågasätter starkt varför Viktoriagatan ska knytas samman med Hagalundsgatan
och sedan i förlängningen bli en bilgata som förbinder Solnavägen med
Frösundaleden (förbi Hagalunds arbetsplatsområde).
Och varför man ska binda samman Hagalundsgatan med Södra Långgatan som
bilväg? Detta gynnar bara de som önskar en smitväg det vill säga ökar trafiken i och
igenom Hagalund. Vi är däremot positiva till ett sammanhängande gång- och
cykelstråk.
Att Hagalundsgatan behöver ett lyft är vi alla överens om. Vi bör dock diskutera hur.
Viktigt med vissa parkeringsmöjligheter på gatuplanet. Enstaka parkeringsfickor är
inte tillräckligt.

Avslutningsvis
Det finns många frågor att ta tag i. En tydligare och mer relevant vision för Hagalund
bör tas fram. Hur kan de kulturella värdena lyftas fram och hur kan kulturen och de
aktiva föreningarnas verksamhet stödjas så att de på ett mer aktivt sätt kan bidra till
utvecklingen av Hagalund.
Från föreningen Ett levande Haglund ser vi fram emot en framtida bra dialog för
framtidens Hagalund.
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