
t

L

Sol na
1995- 02- 13

LIBERALERNA Solna

Till
Kommunfullmäktjge j Solna

Motion angående turism j natjonalstadsparken.

Ul ri ksdal -Haga -
för" Sol na och
arka europei ska
s1 oltspark med
ns gustavj anska
ade en1 igt den
r bryta i.genom.
r bevaras och
i ngshus, Gustav

Haga-.Brunnsviken har också ett stort naturvärde. Här fjnns många växt-
och djurarter som klassats som hotade eller säl1synta. Det är. 

-oerhört
vikti.gt att- dessa våndas och bevaras. Parker-och trädgårdar måste
skyddas. Området är del vi s för"ful at av korsande trafikl eder" och
ovårdade. markytor. Det är viktiqt att så mycket som möj1igt görs för
att försköna även dessa ytor.

De unika kultur- och naturvärdena bör inte endast bevaras utan även
utvecklas. Nationalstadsparken ligger centralt i Stockholmsregionen
och kan utvecklas ytterligare som-Fekr"eations- och naturområde.

Turism - en fantastisk rcjlighet för parken

Sol
nat

Den av ri ksdagen i nr"ättade nati onal stadsparken
Brunnsviken-Djurgården är" en unik tillgång inte bara
Stockholm utan även för hela Euroöa qenom dess st
anknytning. Här finns Ulrjksdals slott'med"sin vackra
Orangerimuseöt och slottsteatern Confidencen. Här fin
parkmil;öer som Tivoliparken och Hagaparken. De är skao
engelska parkens idea'l dän det natlrliga landskapet fåI Hagaparken finns många värdefulla bylgnader sbm bö
restaureras. Det är bl a Stal 1mästargården, Haga tIII:s paviljong och flera andra kulturskatter.

na har nu en uni k möj 1 i ghet att lyfta fram den bl i vande
ionalstadsparken på världskartån. Frågan äi om inte detta områdeör en del av världsarvet. Dess kulturskatter, stora naturvärden,

väl defi ni erade parkl andskapet det gr"öna 1 andskapet nära
rstadens stenstadsområden - centralt placerat i r"egioneh, ger oss
ra möjligheter att utnyttja området för'turism.

utg
det
sto
sto

En turistattraktion, inte bara för några korta sommarveckor, utan för"
större delen av året
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Ri ksdagsbeslut om nationalstadsparken.

Det lagförslag som den borgerljga regeringen lade på riksdagens bord
under våren har unden höstriksdagen godkänts av den nya riksdagen. Det
skall dessutom tilläggas att det var en enig riksdag som ställde sjg
bakom lagförs1aget. Lagförslaget innebär att i naturresurslagen skall
en särkj1d paragraf reglena vad som får ske inom nationalstadspankens
område. Sjunde paragrafen stadgar att" Området Ul riksdal -Haga-
Brunnsvi ken-Djurgården är en nati onal stadspark . Inom
nationalstadsparken får ny bebyggelse och nya anläggningar kommatlll stånd och andr^a åtgärder vjdtas endast om det kan ske utan
intrång i parklandskap eller" natunmiljö och utan att det historiska
landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas." Lagen är bna för
att kunna bevara området, men saknar ett framåtsyftande perspektiv.

tfigångspunkter för en satsning pä turism

Ledorden för satsningen på turism från stadens sjda borde vara
Värna Vi sa Vårda. Som begrepp har detta I anserats av Projekt
EKOparken/Wt'lF på Naturhistoriska riksmuseet. Det måste vara en turism
som grundas på hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i
parken. Turismen skall grundas på en helhetssyn på miljön; ett
kretsl oppstänkande; EK0-turi sm, som i nnebär att ml 1 jön i nte får
skadas.

Det är den kungliga livsstjlen som i begynnelsen satt sin prägel på
området. Det var kungahusen som byggde slotten och anlade paikerna.
Del ar av nati onal stadsparken är i nte bara en angel ägenhet för
Sverige. Den internationella organisationen för kulturmiljöer med
anknytning till europas kulturarv - Europa Nostra - anser att dessa
parker sammantaget representerar en unik dokumentation av europeisk
parkhlstoria med kulturella värden av internationell räckvidd. Inte
minst arkltektur och monument från den Gustavianska perioden är av
stort intresse från ett europeiskt perspektiv. Frågan är om inte
Hagaparken och Ulriksdals slottspark är en del av världsarvet. Det
fjnns här stora möjllgheten för nutidens människor att uppleva 1700-
talet j en rjktig m11jö.

Det finns stora möjligheter att bedriva turistaktiviteten dels mot en
allmän publik men också en mer "exklusiv" turism som rjktar sig mot
personer med specialintressen.

En satsning på turjsm med utgångspunkt från nationalstad§parkens
sevärdheter ligger i tiden. Turistnärjngen är mycket jntressant. Under
1994 skapades det 4000 nya jobb inom turistnäringen i Stockholm.
Den svaga kronan, satsningen på Stockholm som kulturhuvudstad, det
ökade intresset för kvalitetsturism och möjligheter för turism året om
gör att en satsni ng på turj sm i natj onal stadsparken har stora
förutsättnlngar att lyckas.

Förutsättningar för en turistsatsning

Hagaparken och framförallt Ulriksdals slottsområde är redan i dag
intressant för turister. 0m man ser långsiktigt på området krävs det
dock en del åtgärder för att göra nati onal stadspanken ännu
intressantare. Det som bla behöver studeras är:
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en enhetlig marknadsföringsor"ganisation som på ett konsekvent och
målmedvetet sätt kan I ansera panken som ett i ntressant
turistmål.

en viktig fråga är hur kommunikationenna kan förbättras. Det
gä11er såväl buss-, bil- och den allmänna kollektivtnafikens roll
och inte att för"glömma - bättrafiken.

utbi I dni ngsfrågorna är väsent1 i ga . Hur skal I vj kunna möta
turi sterna på ett profess i onel I t sätt? Både den a I I mänt
intresserade turisten och den som vill ha sakkunnig gujdning inom
speci fi ka områden?

redan i dag finns flera intnessanta turistmål i parken. Hur kan
dessa göras intressantare och kanske bli turistmål även år^et om?

I dag finns det ett mycket litet parkmuseum i ett av koppartä1ten
Hagaparken. Museet borde få nya egna lokaler och verksamheten
vi dgas .

Som en pendan
talsmuseum etab
1700-tal et.

till medeltidsmuseet i Gamla stan borde ett i700-
eras. Hagaparken har så många anknytni ngar ti I I

g
I

I dag spelas det 1700-tals teater i H

Det bonde utredas om det är möj
Hagaparken sorn året om spelar teaten
tal et.

agapa
ligt

med

rken under vårarna.
att etabl era en teater i
anknytni ng ti I I 1700-

f
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" hur skall de upprustnlngsåtgärder som så väl behövs av såväl park
som byggnader finansieras. Parken lider i dag av den omfattande
biltnaflken på Europavägarna - hur skall detta kunna åtgärdas?

- tlll sist; vem skall avEöra vilka aktiviter som skall få fjnnas
inom området? 0mrådet får inte förvanskas.

Enhetl i g marknadsföri ngsorgani sati on

Det behöver tas ett helhetsgr"epp över området. Det måste skapas en
organi sati on som består av representanter från bl and annat
slottsförvaltningen, Solna stad, intressenter från tunistnäringen,
näringslivet, kultur- och naturintressen. Organisationens uppglft blir
bla att samordna aktiviteterna i området och att marknadsföra dessa.

Kormuni kationer

Kommunikationerna tlll området måste förbättnas. En intressant id6 är
att skapa en ringlinje med utgångspunkt från Solna centrum som bla
passerar 0lle 0lsion-huset, Haöa 

"Nbrra, Järva krog, Ulriksdal,
Bergshamra, Bergianska trädgårdön, Stallmästargår"den- och åter till
Solna centrum.

Även parkeringsmöj1igheterna för turistbussar måste noga studeras.

Under 1994 startade Stockholm Sightseejng och projekt EK0parken/l'JWF
båtturer oå bl a Brunnsviken. Detta är ett intressant initiativ som
kan utvecklas. För att underlätta turisttrafiken med båt måste antalet
bryggor kring Brunns- och Edsvjken utökas och de befintliga repareras.
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Den bljvande natjonalstadsparken är stor ti11 ytan. För att underlätta
kommunikationerna melian parkens olika delar bor"de besökarna kunna
hyra cykl ar för en bj I I i g penni ng. Cykl ar som skul I e mål as i
speciella färger och därför försvåra att de förs utanför området.

En 1ångsiktig åtgärd för att förbättra tillgängligheten till parken är
en tunnelbanelinje mellan Tekniska Högskolan och-Västra Skogbn där en
hå11p1ats kunde vara Haga södra.

Utbildning av guider.

I dag finns det en guideutbildning inom KomVux i Solna. Denna
utbildnjng 1ämpar sig bra som grundutbildnlng för allmänna guider i
Hagaparken.,Dessutom bör det finnas specialinriktade guider §om vid
behov skal I kunna stäl I a upp och gui da i ntresseiade personer om
fjäri1ar, parklandskapet, Gustav III och intressanta byggnader.
!åg-on form av legltimation för nationalstadspankens guider bor de
i nföras .

Intressanta turistmål i parken

Redan i dag finns det många jntressanta turistmål i parken. Problemetär dock framförallt de begränsade öppethållandetiderna och bristen på
samordning. Här finns det stora möjli§heter att locka turisten, jnte
bara under sommarmånaderna utan ävän §törre delen av året.

Hagamuseum

Det befi ntl i ga parkmuseet 1 ett av
omodernt. På si kt borde museet få nya
möjligheter att åstadkomma ett rikt
hur Hagaparken planerades och varför
engelska parkens uppkomst, inriktning

1700-talsmuseum

Som en pendang till medeltidsmuseet j Gamla stan borde ett museum med
inriktnjng på 1700-talet etableras i Hagaparken. Hagaparken hör iallra högsta grad i hop med 1700-talet. Museet kunde beskriva 1700-
talet ur europeisk och svensk synvinkel. Människorna, kulturen och
byggnaderna.. skulle kunna beskrivas på ett modennt sätt med hjälp av
modern teknik. I museet borde det finnas utrymme för såväl fasta som
ti ll fäl 1 1ga utstäl lnjngar.

1700-talsteater

I dag spel as det teaten under senvåren i Haqaparken.
Teaterföreställningarna är uppskattade men de speias i ett- lammalt
växthus med begränsade möjligheter att ta emot pubilk. I anslutningtill ett Hagamusem och ett 1700-tals museum borde' det etableras en
teaten som i huvudsak skulle kunna ge pjäser med anknytning till 1700-
tal et .

Porten ti11 Hagaparken

En naturlig port ti11 Hagaparken är Haga södra med Stallmästargården,
Haga tingshus och ABA-tomten. Här borde huvudentn6n tlll parken-ljgga.

koppa rtä 1 ten ä r" I 1 tet och mycket
lokaler. Då skulle det finnas

igt bra museum som kunde beskrivajnte en speciell avdelning om den
och ideal.
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Därför_borde. Haga tingshus eller" den gamla flygbusstenmjnalen byggas
om ti I I ett turi sti nformati onscentrum.

Sarmanfattni ng

Nationalstadsparken har stora möjllgheter att blj ett intressant
omräde för turism. Redan i dag har området stora kvaliteter men flera
åtgärder måste vidtas för" -att 

området skall blj jntressantare föi
turism. Solna stad har här stora rnqjligheter att förbättra sin profil
och stadens engagemang i dessa frågör är viktiga för att även'andra
intressenter skall våga göra satsningar i området. Det är därför
mycket vlktigt att staden tar initjativ till ett helhetsgrepp på
tunismen inom nationalstadsparken.

Jag föreslår därför

att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag
och med utgångspunkt fr'ån de jd6er och fbi^slaö
motjonen utarbeta ett program för hur staden skalT
ökad turism i natjonalstadsparken.
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