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Sammanställning av underlagsanteckningar.  
Dialogtillfälle 2, tisdag 24/11, samlade ca 60 besökande. Det fanns tydliga likheter i frågorna från 

deltagarna som vid förra tillfället.  

Summering av allmänna synpunkter.  
Deltagarna vid kvällens dialogtillfälle hade också behov att prata i mer generella termer en stund 

innan det var möjligt att dela upp diskussionerna kring de tre arbetsstationerna.  

- Siffror i undersökningar om rörelsemönster ifrågasattes 

- Problemformuleringen som en konsekvens av rörelsemönstret ifrågasattes (lite folk på torg 

och Hagalundsgatan på grund av att folk mest rör sig på övre nivån) .  

- Upprustning av befintliga Hagalund vill man ska komma tillstånd oavsett om det blir en 

förtätning eller ej. 

- Många ansåg att det är en brist på skötsel av utomhusmiljön.  

- Synpunkter om att kulturskyddet som råder i Hagalund har glömts bort och inte beaktats.  

- Många är oroliga över det antal lägenheter som beskrivits i utvecklingsstrategin och vill veta 

hur många lägenheter som ska byggas.  

- Ett minimiförslag på bebyggelse borde presenteras parallellt i processen, annars finns 

ingenting att välja på.  

- Ungdomar: Flera ungdomar var på plats och argumenterade starkt för sin situation. Alla 

aktiviteter för ungdomarna har försvunnit över tid.  

- Många goda viljor finns som försöker organisera sig. Ny fotbollsklubb vill starta, ”Solna FC”, 

som behöver en 11-manna plan.  

- Önskemål om specifik riktad dialog mot ungdomarna i trakten. Det behövs 

uppsamlingsplatser där det lokala engagemanget kan organisera sig.  

- Pågår organisering ”bottom upp” men ”jobbar i motvind”.  

”Dialog med ungdomar är det som kommer bygga upp Hagalund, det är dom som ska bli 

Hagalund i framtiden”.  

- Det borde finnas e-postadress för att kunna lämna synpunkter, och göra enkätutskick så inte 

bara högröstade hörs. 

- Fler deltagare poängterade i ”mellansnacket” att det här samtalet faktiskt kändes positivt 

och att de blev lyssnade på. Förtroende hänger på skör tråd, viktigt med uppföljning och 

kommunikation i framtiden. Att tappa tråden nu kan skapa stora motsättningar. Har man 

sagt att dialog ska göras måste det göras ordentligt. Inte komma med tomma ord.  
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Summering av synpunkter/tips från specifika stationer.  
 

Torget. 

 Anteckningar från papperslappar:  

Krister:  

- Det dök upp flera frågetecken kring de nya ”påfarterna” till torget. ”Vi vill inte gå ner till 

Hagalundsgatan”. ”Varför ska vi gå upp och sen ner igen?”.  

Anna:  

- Bra att gå under tak.  

- Jag har inget behov av ett torg.  

- Det är brant i parken och sandas inte. Halt.  

- Synpunkter på underhållet.  

- ”Alla bara jobbar här, vi behöver inget”.  

- Rulltrappor i parken.  

- Kolla om vi behöver bostäder.  

- Kulturell status, konst- och kulturhus. Skapar mer liv och rörelse dagtid.  

- Inte bara bostäder.  

- Badhus med utgång mot parken.  

- Det behövs parkering på kyrkbacken.  

- ”Sätt igång och bygg =)”(om det inte låter för mycket). 

 

 Anteckningar från karta:  

- Förslag om basketplan.  

- Risk för skugga på torget.  

- Otrygg trafiksituation på Hagalundsgatan, ”folk kör för fort”.  

- Förslag om aktivitetshus för ungdomar.  

- Riv skolan och bygg pensionärsbostäder med damfrisör och fotvård.  

- Rusta upp skolan.  

- Parkeringsplatser skulle kunna bli garage.  

- Bygg bostäder, minska torget.  

- Blandad bebyggelse/aktiviteter.  

- Willys på plan 1 eller 2? 

- Förslag på ungdomsgård. 

- Flera affärer, kulturcenter.  

- Konditori.  

- Bredda trottoarer.  

- Ungdomsgård Villa Odin (?) 
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Stationen.  

 Anteckningar från papperslappar:  

Krister: 

- Området över stationen, fin grönska eller inte? En skräphörna.  

- Många som går där.  

- Fler som passerar längs leden än i räkningen.  

- Torget är ödsligt, dåligt skött.  

- Torget är inget problem.  

- Det behövs ungdomscentrum, replokaler etc. Sånt är inte ens dåligt skött utan stängt.  

- Gårdarna används inte 

- Det enda vi behöver är hiss/rulltrappa vid Fyrgränd. Om inte det så i alla fall ramper.  

- Här har funnits tre skolor.  

- Parken är bortbyggd.  

- Centrum brann ner, bör byggas upp, ta av grönområdet.  

- Stadsodling mot tvärbanestationen.  

Ivar: 

- Rulltrappan.  

- Inte gå över gården.  

- Slänten, fin?  

- Underlag för kontorshus?  

- Plantera mycket träd för att ”syresätta”.  

- Trafik på Frösundaleden.  

- Tänk på risken för att skugga torget.  

- ”Fel ände”, bör börja med husen.  

- Parkering på Hagalundsgatan ”allt ska bort”.  

- Problem att taxi/färdtjänst parkerar på trottoaren.  

- Tänka ihop t-banan.  

- Ganska fullt i garagen, folk i kyrkbacken hyr in sig. Andra säger att det är ganska tomt.  

- HSB Blåkulla fick platser i Signalisten.  

- Bor i HSB, går östra trappan.  

- Fler har nytta av en vid stationen.  

- Klokt att lägga rulltrappa samman med hus.  

- Problem med kisslukt.  

- Hiss vore bra.  

- ”Kan inte bara ha en hiss, det är många som bor här”.  

- ”Radhus på gårdarna”.  

- Nytt arrangemang, ny gårdsutformning.  

- Ödsligt.  

- Sitter hellre på balkongen.  

- Alltid fullt på Hagalundsgatan.  

- Viktigt att ersätta p-platser som tas bort.  
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- Olika i olika garage. 

 

 Siraks synpunkter (Sirak är någon form av ungdomsledare):  

- Fotbollsplan bakom torget, idrott, lärande, jobbar för 11-manna plan till fotboll. Vill få 

tillbaka idrotten i Hagalund. Planen i parken är för liten. Idrottshall i Sunnaskolan.  

 

 Anteckningar från karta:  

- Populär idrottsplats vid Sunnaskolan.  

- Trappa ner mot tvärbana?  

- Förslag om en typ av Katarinahiss.  

- En ordentlig fotbollsplan centralt placerad mot torget skulle dra folk till butiker etc.  

- Yta i korsning av fyrgränd och Hagalundsgatan behöver mer ljus.  

- ”Bygg igen hålet”  

 

Parken.  

 Anteckningar från papperslappar:  

Andrew:  

- Behåll gröna oaser. Aktivera andra platta områden.  

- Ljud/buller är ett problem i nedre delen av parken.  

- Underhållet behöver vi bättre.  

- Det finns en restaurang vid vattentornet – skulle kunna bli café.  

- Det behövs ungdomsgård.  

- Indoor play area – bordtennis, pool, billboard (?) – Existerande.  

- Be mindful when upgrading entrance.  

Robin: 

- ”Ni behöver inte göra något alls med parken, den behöver bara rustas upp” 

- Gångvägen ner mot Solna C är hal och det är isgata där på vintern. Svårt för oss som är äldre.  

- Behövs bättre underhåll av Solna stad.  

- ”Inga hus mellan husen!” (ang. tidigare planer).  

- Det går en allé mellan husen som är jättevacker som inte får försvinna.  

- Pingis vore trevligt.  

- Flera synpunkter på att ett förslag på genomfart går rakt igenom en skola och ett garage 

(svårt att förstå ritningar).  

- Transportvägarna fungerar bra idag (en åsikt, delades inte av de flesta andra).  

- Det finns redan mycket i Hagalundsparken, det behöver bara bli ”fräschare”.  

- Det finns äppelträd som är fina. Det behövs snyggas upp.  

- Uppe vid vattentornet finns idag ett nedsläpp till en sandsilo, lastbilar åker där och tömmer 

sand. Farlig lucka, otrevligt med trafik. Den trafiken och nedsläppet borde flytta.  

- Ungdomar vill ha fotbollsplaner! Det bor mycket ungdomar i Hagalund som inte har något att 

göra. Ny klubb har startats men dom har ingen bra plats att träna på. Sirak (ungdomsledare) 

jobbar väldigt hårt för detta.  
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- Ishallen är borta, 7-manna plan är borta, ungdomar i Hagalund är frustrerade och uttråkade. 

Hänger i garaget för att dom inte har något annat att göra.  

- ”Grönska ska vi ha kvar”.  

- Från utsiktsplatsen vid vattentornet ser man nästan hela stan. Behövs inte en till, snygga till 

den som finns. Behövs fler bänkar där, finns bara en idag. Bänkarna i området i parken är för 

höga, passar inte de som är lite kortare.  

- Kolonilotterna borde få finnas kvar.  

- Ta inte bort dom gräsmattor som finns.  

- En skridskobana skulle gärna få finnas på vintern (kombinerat med fotbollsplan som kan 

spolas?).  

- Lugn och ro är viktigt att kunna få, det behöver inte vara tillrättalagt och fyllt med aktiviteter 

överallt. Viktigt med oaser.  

- Varför ska det byggas mer hus när vi behöver lugn och ro? Det är redan fullt! 

- Många åker pulka och skidor i backe från vattentornet.  

- Man skulle kunna göra vattentornet som det är i Sundbyberg, med café osv. Där är det 

mysigt!  

- Tycker att parken har mycket bra, det kan förbättras men bevara det ”naturliga”.  

- Hiss och trappa mot Råsundavägen behövs.  

- Ungdomarna, ungdomarna, ungdomarna. Allaktivitetshus, studievägledning osv. Finns lokalt 

engagemang.  

- ”Kroktrappan” ner mot kyrkbacken är dåligt belyst och otrygg. Främst ut unga tjejers 

perspektiv. Önskar "våldtäktsbelysning". Deltagares 16-åriga dotter går inte där trots att det 

är den genaste vägen.  

- Önskar bättre förbindelser mot Mall of Scandinavia (Har börjat kallas för ”MOSet”).  

 

 Anteckningar från karta:  

- Önskas ej fotbollsplan mellan husen.  

- Befintlig entré till parken fungerar bra.  

- Området vid vattentornet är ”vilt”, bevara det, inte för tillrättalagt. Idag används inte 

området så mycket som det skulle kunna. Brist på parkbänkar. Önskemål och kikare vid 

utsiktsplats.  

- Boulebanan är populär.  

- Rosenbuskar vore fint för att skärma av parken mot bostäder.  

- Flera befintligt pulkabackar som är populära och för bevaras.  

- Förslag om skridskobana ”uppe på mitten av parken”.  

- Förstärk café vid vattentornet. Finns idag men bara öppet vid ytterst enstaka tillfällen.  

 

 

 


