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SOLNA STAD
Stadsbyggnadsdivisionen
Jacob Cederström

PROJEKT HAGATERMINALEN

fruU.tr. till) f roj ektgruppsmöte

Tid:
Plats:

Torsd 9 okt 14m

Solna Stadshus 15r, Solna Centrum

1997-10-05

Kallade:
Peter Lundevall, Stadsl.
Anders Roman, Gfk
Christer Leuf, Sbd
Kaia Keldusild, Tk
Jacob Cederström, Sbd

För l«innedom:
Urban Edvardsson, Gfk
Anders Magnusson, Info
Anders Nordstrand, SIS

Maria Karlsson, Förb Ekop
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DAGORDNING OCH UNDERLAG FÖR ÖVERLÅCCNN,ICAR

Projektets ekonomi.
- Redovisning. Hittillsvarande intäkter och utgifter
- Budget. Framtida intäkter och utgifter
Anders R ombeds a) tafram en modell for redovisning och budgetering samt

b) ange de siffror som f n är möjliga.

2. Ombyggnad
- Ska alla byggnadens lokaler byggas om i ett sammanhang eller bara vissa delar
i en forsta etapp?
- Kan nägra delar projas innan programmet for användningen är spikat?

3. Tidplan fiir ombyggnaden
- Upphandling av konsulttjänster
- Projektering
- Upphandling av entreprenad (-er ?)

- Bygglov, bygganmälan
- Ombyggnad, inredning

Vi har hittills forutsatt att all projektering och upphandling sker i ett samman-
hang och att "krögare" och informationsansvarig organisation deltar i projekte-
ringen från början. Det kan dock dröja nägraveckor innan dessa är är fast knut-
na till projektet. Vi måste lägga upp en realistisk tidplan som utgår från en in-
vigning den 16 maj 1998. Kaia och Anders R bör ha kloka synpunkter på detta.
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4. Tidplan fiir markarbeten
- Redovisning av forslag och kostnadsuppskattning
- Upphandling av konsulttjänster
- Uppsägning av avtal med CarPark
- Projektering
- Upphandling av entreprenad (-er ?)
- Bygglov, bygganmälan
- Anläggning

Förslag till omdaning av grönytor, parkering och trafik finns. Kostnadsberäk-
ning kommer till sammanträdet. (Det kan röra sig om 2-3 miljoner enligt preli-
minär uppskattning.) Enligt konsulten bor så mycket som möjligt av markarbe-
tena utforas under hösten och förvintern innan kalen går ijorden for att bli färdi-
ga till 15 maj -98. Start i mitten av november har diskuterats som möjlig med

tanke på projektering och upphandling.

- Föreligger det nägra hinder mot att omgående ge konsulten - Koinberg - fort-
satt projekteringsuppdrag? Fägan måste besvaras vid mötet.

- Kan vi nu säga upp avtalet med CarPark fran 15 november -97? Det kanske
inte behöver gälla alla p-platser. Christer ombeds kontrollera avtalet - intäkts-
bortfall och ev kostnad for en fortida uppsägning.

5. Cafe-/Restau ran gintressenter
- Redogörelse for intresseanmälningar efter annons i DN.
- Urval. Serios och engagerad person eller företag. Ekonomiskt solid.
- Cafö eller restaurang? Ska det vara året-runt-verksamhet måste varma rätter
kunna serveras. Åven ett cafdkök kräver troligen investeriqgar for imkanal och
fettavskiljare.
- Vidare kontakter och forhandlingar.
- Underlag for anbudsforfrägan.

6. Informations program ftir Hagaterminalen
- Namnet: "Hagaterminalen" eller annat naflrn.

- Lista på informationsprojekt och delansvariga
- Ansvar for informationsprogrammet fram till öppnandet.

-Läget angående SIS
- Engagerande av ALU- personal och övertalig personal - meningsfullt arbete

och ett sätt att minska kostnaderna.

Marknadsftiring
- Förslag till informationsfolder

Välkomna
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