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Vägförslag i Hagalund oroar
Kolonister befarar att det blir dödsstöten för deras odlingslotter

Den så kallade utvecklingsstrate -
gin för Hagalund presenterades 
förra året och går ut på att det ska 
byggas 1 100 till 1  800 nya lägen -
heter i området. Bebyggelsen är 
till stor del förlagd på innergår -
darna mellan dagens blåa höghus.

Bakom strategin står Solna stad 
tillsammans med Skanska, Wåh -
lins, Signalisten och Rikshem. Ett 
förslag är bygget av en rulltrappa 
till Hagalund från Solna station. 
Det kan också bli ett nytt torg med 
kaféer och butiker på Hagalunds -
gatan. Hagalundsgatan kan smal -
nas av så att nya bostadshus får 
plats där.

PÅ MÖTEN OC H INSÄNDARSIDOR har 
Hagalundsbor kritiserat förtät -
ningen och propagerat för en mer 
varsam förändring av sitt område.

Medlemmarna i Hagalunds ko -
loniträdgårdsförening är oroli -
ga för de vägförslag som nämns i 
strategin. På en karta skissas det 

på en förlängning av Viktoriaga -
tan så att bilar kan köra mellan 
Frösundaleden och Hagavägen.

– Om det blir verklighet tror 
jag inte att föreningen överlever. 
Om man breddar och förlänger 
gatan måste man ta koloniområ -

dets mark i anspråk, säger Birgitta 

Föreningen har 130 odlingslot -
ter utmed Viktoriagatan-Anhalts -
vägen samt på ett litet område 
bredvid de gamla trähusen i Ha -
galund. Kommunen vill att det ska 

bli lättare att passera genom om -
rådet. Därför föreslås en ny gata 
från Hagavägen till Källvägen i 
Hagalunds industriområde.

Förslagen i utvecklingsstrategin 
är idéer och ännu är det oklart vad 
som ska förverkligas, menar Tor -

sten Svenonius (M), ordförande i 
byggnadsnämnden. 

– Om man ska dra genomfarts -
vägar genom Hagalund eller inte 
är en fråga som man får titta på 
och väga olika aspekter mot var -
andra, säger han.

I  VÅR VÄNTAS   byggnadsnämnden 
skicka ut ett programförslag för 
Hagalund på remiss med mer kon -
kreta förslag för var och hur det 
ska byggas i området. En princip 
som Torsten Svenonius vidhåller 
är att pengar till stadsmiljöinves -
teringar ska komma från försälj -
ningen av byggrätter och liknan -
de.

– Det är dyrt att bygga vägar och 
jag tror att folk uppskattar att så -
dana satsningar hänger ihop med 
bygget av bostäder och kontor. 

KALLE MELIN
kalle.melin@mitti.se
tel 550 554 98

Om Hagalund förtätas 
kan det behövas en ny 
väg mellan Frösunda-
leden och Hagavägen.

Det oroar medlem -
marna i Hagalunds kolo -
niträdgårdsförening som 
har sina lotter där.

Birgitta Walkendor� från Hagalunds koloniträdgårdsförening ser området som en värdefull möjlighet för 
rekreation.  FOTO: KALLE MELIN 
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Jakobsberg Centrum, 08-580 186 40.
Sollentuna Centrum, 08-35 21 01.
Solna Centrum, 08-444 60 70.
Täby Centrum, 08-758 78 15.
Väsby Centrum, 08-590 332 70. Ny adress!
(Vi har fl yttat till östra gången)

Vallentuna, 08-511 751 60.
Vällingby City, 08-37 32 80.
Åkersberga Centrum, 08-540 231 80. Vi har fl yttat! 
(Mitt emot H&M)


