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Förbundet för Ekoparken
Kommittdn för Gustavianska Parken
Haga-Brunnsvikens Vänner

Stockholm den 15 augusti 1997

Solna stad
Stadsarkitektkontoret
fax:83 &63,7U2377

Remissyttrande ang. "Planbeskrivning. Detaljplan för kv Brahelund m m
inom stadsdelen Hagalund i Sotna. upprättad i juni 1997. P96-003"

Ovanstående ideella föreningar har tidigare under planprocessen (96-1.2-06 och 97-0!L2)
yttrat sig över rubricerat ärende. Vi hänvisar till dem vad giiller problembild och motiv för
förändring av projektet. Vi begriinsar vårt yttrande till att giilla de delar av den föreslagna
bebyggelsen som ligger närmast nationalstadsparken.

Vi vill här bara specificera vilka förändringar av projektet som enli6 vår mening är
nödvändiga om Solna kommun och Skanska ska leva upp till intentionerna med inrättandet
av nationalstadsparken.

Solna kommuns ambition är enligt utstiillningshandlingarna att "skapa en representativ
bebyggelse genom en vacker stadsbild och stimulerande arkitektur." Detta är en lovvärd
ambition. Men för att leva upp till den krävs vissa modifieringar av projektets delar närmast
nationalstadsparken.

Det finns i detta sammanhang anledning att påminna om Skanskas stadsmiljöpoliry från
april 1997. Detta iir det första projekt i vilket denna policys trovärdighet prövas.

För de olika huskroppar som är nlirmast Uppsalavägen skulle en acceptabel lösning kunna
erhållas om man utgår från den låga gula tegelbyggnad som finns öster om Hagavägen och iir
sammanbyggd med Hagahuset, f.d. landstingshuset.

Om de tillkommande huskropparna får en lika tillbakaskiuten placering och samma höid
skulle en harmonisk front mot Hagaparken kunna skapas. Den tillbakaskjutna placeringen
medger också den breda grön zon mellan husen och Uppsalavägen som åir nödvåindig att
säkerställa.

Redan med dessa enkla modifieringar av planens delar intill Hagaparken bör en acceptabel
lösning i detta avsnitt erhållas. Det gäller även om man betraktar exploateringen från
Ulriksdalsåsen.
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