Interpellation angående utvecklingen av Hagalund
Tack för interpellationen.
Hagalund är ett av Solnas mer intressanta utvecklingsområden. Under kommande år
händer otroligt mycket vilket kommer att leda till förbättringar, inte minst tack vare
den nya gula tunnelbanelinjen med tillhörande t-baneuppgång i Hagalund som blir
färdigt inom några år. Dessa enorma infrastruktursatsningar är såklart viktiga för hela
Solna, men innebär särskilt spännande möjligheter för just Hagalund. Självklart
kommer de boende att ges möjlighet att delta i de demokratiska processer som
föregår projekt av det här slaget, bland annat genom dialog inom ramen för samråd.
Svar på frågorna.
1. Innebär ”pausandet” av förtätningen i Hagalund att inga förändringar av
stadsdelen kommer att ske?
Nej. Det som pausas är förtätningen i centrala Hagalund. Fokus ligger i dag på
Hagalunds arbetsplatsområde, vilket sammantaget kommer att ge skjuts åt hela
stadsdelen som då kan fortsätta att utvecklas genom detta samt genom de många
andra verksamheterna och aktiviteterna i området.
Mycket av utvecklingen sker tack vare förbättrad kollektivtrafikförsörjning, dels genom
den nya placeringen av tunnelbaneuppgången för Arenastaden och dels genom den
helt nya stationen i Hagalunds arbetsplatsområde. Som förstärkning till den befintliga
tvärbanan, de redan goda bussförbindelserna och intilliggande pendeltåget, kommer
Hagalund snart att ha Sveriges bästa kollektivtrafiknav runt knuten.
På skolfronten kommer Parkskolan att öppna upp för nya förskolebarn och elever. En
möteslokal som stod högt på önskelistan i dialogerna har också blivit klar att använda
och den nya tillfälliga trappan står färdig och skapar smidigare koppling och en bättre
väg till och från tvärbanan och pendeltåget.
Staden har utvecklat och genom kultur- och fritidsförvaltningen, öppnat upp
verksamheterna i kvarteret Gamla Hagalund (framförallt för förskolor och skolor, men
även publikt) samt har från första januari 2017 övertagit driften av Olle Olsson
Hagalund-museet.
Andra uppskattade verksamheter i stadsdelen är den av staden etablerade
fritidsverksamheten Black sheep som nyligen förstärkts genom flytten av fritidens
filmverksamhet UnCut dit. Sedan 2014 har staden också ett samarbetsprojekt med
Humlegården och Stockholms stad i form av Liljevalchs hubb, vilket nu utvecklas till
en ateljeförening i området, vilket tillsammans med ovan nämnda satsningar stärker
Hagalunds kulturscen. Signalisten, som gör flera upprustningsinsatser i området, har
även anställt tio ungdomar som sommarjobbat i Hagalund och därmed förstärkt
arbetsinsatserna kring Signalistens områdesprojekt.
Trygghet är viktigt och staden har i samverkansavtal med polisen stärkt arbetet för ett
tryggt och säkert Hagalund och innan sommaren genomfördes en gemensam

trygghetsvandring. Andra trygghetsskapande insatser är ny belysning på
Hagalundsgatan samt vid gång- och cykelvägen på Furugatan/Spetsgatan.
Staden stöttar även kulturföreningar (genom kulturprojektbidrag) i stadsdelen och
brukar delta på Hagalundsdagen, samt har medverkat vid ett flertal kultur- och
konstprojekt i Hagalund under innevarande mandatperiod.
2. Finns några planer att nu förbättra stadsdelen?
Ja. Kombinationen av utvecklingen som beskrivs ovan samt den som följer av att
gula linjen med tillhörande stationsuppgång i Hagalund växer fram, innebär nya
möjligheter till bland annat bättre närservice och tryggare stadsmiljö.
3. I så fall, hur och när?
Tyngdpunkten för de stadsutvecklingsrelaterade förbättringarna ligger som sagt inom
ramen för framväxten av gula linjen. Men mycket annat görs vilket beskrivs under
fråga ett. Värt att nämna är att staden erhållit medel från Nationalstadsparksrådet via
Länsstyrelsen för utveckling av nationalstadsparken för unga, där bland annat
cykelguidningar knyter an parken till Hagalund (utgår därifrån). Det pågår även
planering tillsammans med Filmregionen Stockholm-Mälardalen inom ramen för
deras satsning Kreativ stad, i syfte att skapa konstprojekt i arbetsplatsområdet. Detta
är två exempel på projekt som förbättrar bilden av och igenkänningsfaktorn av
stadsdelen.
4. Finns förutsättningar för att satsa på Hagalund i samråd med
Hagalundsborna?
Ja.
5. I så fall, hur?
Staden har löpande dialog med solnaborna och har därutöver genomfört mer
specifika dialogmöten i Haglund.
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