
L

Söndagen den 17 mai 1998 kl l2oo

INBJTJDAN

att närvara vid

Avtäckningen av stenmonumentet "Resa sten"

Invigningen av Haga Forum

samt att därefter inta en lunch i Haga Forums restaurang

G?iller lor wå personer

till

och

t

t

c(Ho^
o l-lef,l <-

: \gi;', Xo' SOLNA STAD



"Resa sten" - entr6er till Nationalstadsparken
Stora granitblock med inskriptioner om parkens natur och

historia ska markera entröer till Nationalstadsparken. De kom-
mer att resas på olika platser och på varje stenblock placeras en

skulptur av kalksten med ett stirskilt motiv for varje plats. Ste-

narna som kallas "Resa sten" har utformats av Karin Tyrefors.

Entrder anordnas vid Haga Norra, Frescati och Haga Forum.

Stenblocken och skulpturerna har finansierats av Stockhoms

stad, Solna Stad, Statens Fastighetsverk, Kungliga Djurgårdens

Förvaltning, Ekoparksfonden och Kulturhuvudstadsåret'98.

Haga Forum - ett nytt namn och ett nytt innehåll
HagaForum åir det nya namnet på f.d.Hagaterminalen. Diirmed

slår vi fast att platsen och byggnaden har åu ett nytt innehåll.

Haga Forum ska bli en en trevlig mötesplats for parkens besÖ-

kar med information om Nationalstadsparkens natur och kultur
och en plats diir olika åsikter ska kunna foras fram.
Utomhus har en stor del av de skamfilade trafi§rtorna gjorts

om till park. Huset har fätt en lättare upprustning med cafe, res-

taurang, utställningar och andra evenemang som kommer att
äga rum under sommaren. Senare planeras en grundlig teknisk
fornyelse av byggnaden och i souterrängvåningen lokaler for
sammankomster och konferenser.
I Haga Forum ska man med IT sammanställa all tänkbar

information om Nationalstadsparken for att kunna presentera

den effektivt och stimulerande på platsen och lor omvåirlden.

Haga Forum är Stockholms stads och Solna stads projekt, men

diskussioner påSår for att bredda basen i form av en stiftelse.

Heldagsprogrammet i HagaParken
Ekoparksforbundet med stöd av Kulturhuvudstadsåret 98 sva-

rar för större delen av de olika inslagen som äger rum i Haga-
parken under dagen och som börjar med gökotta och slutar med

kvällskonsert. Solna stad Stockholms stad och Statens Fastig-

hetsverk svarar för arrangemangen och ceremonierna i samband

med avtäckning och invigning.
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06.30

09.00

I1.00

DAGSPROGRAM
Gakotta. Arrangör: Stockholms ornitologiska förening.
Samling vid Haga Fommlea. Hagaterminalen).

Cykelsafari runt Brunnsviken. Anangör: Svenska rykel-
sällskapet. Samling vid Haga Forumlca Hagaterminale,n).

Botanis k vandring. Ciceron: Botanikern Pelle Holmberg.

Samling vid Koppartiilten

Pi cknick-guds g äns t. Arrangör Adolf Fredriks församling.

S arnling vid Koppartiilten.
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Avtäckning av stenmonumentet "Resa sten" vid Haga Norra grindar
12.00 Tre visor. Bamkör fran Adolf Fredriks forsamling.
12.10 Entråer till Nationalstadsparken Christer Wadelius, general-

direktor for Statens Fastighetsverk.
12.20 Avtäclaing. Prinsessan Christina, fru Magnuson.
12.25 Procession mot Haga Forum med Hovstallets hdstar och

vagnar. Musik av mässingsorkestern Stockholms Fröider.
Invigning av Haga Forum
13.00 Invigningstal. Mats Hulth och KG Svenson, ordforanden i

Stock*rolms och Solnas kommunstyrelser.
13.30 Lunchbuffe i restaurangenfar tnbiudna gäster.

13.30 Upptradande av barn och ungdomarfrån Solna Kultursko-
/4. Plats: Haga Forum(fd" Hagaterminalen).

14.00 Aktiviteter med början vid Haga Forum (fd. Hagaterrninalen):

Botani sk vandring. Ciceron: Botanikern Pelle Holmberg.

Familjeori entering. Solna orienteringsklubb.

Båtturer på Brunnsvil«n Stockholm Sightseeing / t"t -/ 6 -csc-;
14.00 Aktivitetermedbö{anvidKoppartiilten:

Gus tavi ansk vandrin g. Bellmantolkaren Bengt Jonshult.
Geografiskvandring. Karin Svae och Karin Jalvdn.

14.00 Dansuppvisning av Gustavs sldl. Plats: Ekotemplet.

Två konserter w Peter Ekberg Pelz och Fredmans Stadsmusikanter.

I6.00 Första konserten i Stallmästaregården. Biljettpris 120:-

19.00 Andra konserten i Silvertältet. Biljettpris 120:-

Från 11.45 till ca 14.45 medverkar Ulf Ragnarsson som konferencier.
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