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Närvarande: Stig Andersson Överjärva Gård AB
, Birgitta Bergqvist Förbundet ftir Ekoparken

Jacob Cederström Solna stad (ordf)
Bengt Edlund Haga Brunnsvikens Vänner
Alice Giinther Solna stad
Maria Karlsson Förbundet ftir Ekoparken
Richard Murray Förbundet ftir Ekoparken
Eva Nordenson Kommitt6n ftir Gust. parken
Anders Nordstrand Stockholm Information Service
Yvonne Sandberg Norlund Solna stad
Mikael Wallin Låinsstyrelsen i Stockholms ltin

Jacob Cederström presenterade översiktligt av projektet "Entr6 Haga"
(arbetsnamn). Ett program, en skiss över tiinkbar disposition av byggnaden
jämte en tidplan delades ut.

Byggnaden ägs tillsammans av Solna stad och Stockholms stad. Syftet
med forvärvet är att skapa en entr6 ftjr besökarna till Hagaparken och
nationalstadsparken. En förnyelse av byggnaden avses vara fiirdig till
sommaren kulturhuvudstadsåret 1998. Innehållet i byggnaden kan vara
kafe/servering (även uteservering), information, utställningar, ftirsäljning
med anknyning till parken, allmän turistinformation, hotellbokning etc fcir
Stockholmsregionen. I källarvåningen kan eventuellt konferenslokaler
och/eller lokaler ftir friskvård inrymmas. Av ekonomiska och tidsmässiga
skäl kanske undervåningen iordningställs i ett senare skede. Målsättningen
är att byggnaden ska vara öppen året runt. Koinbergs landskapsarkitekter
har fått i uppdrag att redovisa hur omrädet kring byggnaden kan
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omgestaltas. Drygt hälften av de befintliga parkeringsplatsema avses att
ftirsvinna.

Eva Nordenson ansåg det viktigt att klarlägga vilken ambitionsnivå man
hade och att tillgängligheten iir viktig. Sponsorpen gar gär ofta till
investeringar och inte till drift.

Bengt Edlund berättade att National Trust driver parker i England med
hjälp av donationer, entr6avgifter och omfattande ftlrsäljning av böcker
och ftiremåI. Just ftirsäljningsbiten borde man lära sig av. När det gäller
motionärema måste de komma direkt in i omklädningsrummen utan att
passera genom entr6våningen.

Eva Nordenstam var skeptiskt till detta och konstaterade att det var svårt
att fä ekonomi i slottsbodama.

Jac ob C ederström framftirde att kafei serverings delen var kas s askåp s s äkert
då flera intressenter har visat stort intresse ftjr etablering i byggnaden.
Programverksamheten kommer att ta flera år att utveckla.

Richard Murray pekade på värden som entr6n borde ta fasta på. parken är
en turistattraktion och byggnaden är en naturlig entr6 där turisterna kan
köpa böcker, kartor, guidade turer etc. De besökare som inte direkt är
innktade på nationalstadsparken skulle kunna fä information om stadens
stadsplanering i vidare termer. Byggnaden skulle kunna rymma diverse
olika bekvämligheter som toaletter, omklädningsrum samt restaurang.
Kommersiellt kan konferensdelen vara ett av värdena.

Mikael Wallin menade att byggnadens profil var viktig. Inredningen måste
hålla hög klass. Läget på tröskeln till parken och byggnadens transparenta
egenskaper ger goda ftirutsättningar till något bra. Bygget borde inte
stressas fram. För många verksamheter borde inte blandas i byggnaden.
Bokshop, cykeluthyrning etc passar till byggnadens entrdfunktion.

Yvonne Sandberg menade att Hagaparken är en konstnärlig upplevelse.
Terminalbyggnaden borde vid vissa tillfiillen rymma konstutställningar.
Det fodrar personal och ftirsäkringar. Det kan röra sig om modern konst
som skulle ge en extra kick bland informationsskärmar och mode1ler.
Utställningarna kan eventuellt vara entr6belagda.
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Anders Nordstrand menade att turism är en naturlig del i byggnaden.
nationalstadsparken är bra när Stockholm marknadsftirs. För SIS vore det
bra om man kan anviinda entr6n ftir allmän turistinformation fcirutom
nationalstadsparken. Det ska vara miljövänligt och stil på inredningen.
Kanske skulle denna entr6 kunna dra 100 000-150 000 personer per är. En
bemanning från SIS skulle innebära ca sex personer som gär på schema.
Intiikter från verksamheten kan ej tacka investerings- och driftskostnad,er
mm. Det bör hända saker hela tiden i huset t ex genom nya utställningar.
Då kommer folk tillbaka flera gånger. Om byggnaden skulle bli en verklig
entr6 med ett innehåil kommer säkert de guidade bussturerna att stanna
här. Det innebär att det måste finnas bussuppställningsplatser. Det finns ett
intresse ftir parken utomlands. Vägverket måste genom skyltar informera
om platsen

Jacob Cederström konstaterade att SN niirvaro skulle innebära att
verksamheteh blir mindre säsongsbunden. Innehållet vidgas men profilen
kan bli svagare.

Stig Andersson menade att Ekoparken måste vara huvudsyftet med
entr6byggnaden. Den har ett unikt läge vid E-4 och det måste upp
vägskyltar om detta blir ett turistinformationsställe. Människor från fd
öststaterna är mycket intresserade av vad Ekoparken kan erbjuda av natur
och kultur. Turistsatsningen i byggnaden är viktig medan omklädnings-
rummen är av mindre intresse. Kanske man skulle skapa ett stort upp-
levelserum. Många vet fortfarande inget om parken.

Richard Murray framftirde att ftirbundet har stort intresse av entr6n om
den profileras mot parken. Förbundet skulle vilja få en informationsplats
eller dylikt i entr6n men kan inte svara på om det är möjligt att ha folk
niirvarande fran ftirbundet.

Birgitta Bergqvist menade att entr6byggnaden tir mycket lIimplig ftir att
ftira ut information om parken.

Eva Nordenson kunde inte säga hur mycket kommitt6n f<jr Gustavianska
parken skulle kunna biträda med angående verksamheten i byggnaden men
intresset finns. Hon läste upp ett utdrag ur ett brev från Stig Ramafel. I
brevet framftir Ramrpel bl a att någon slags Ekoparksfond borde skapas dit
människor skulle kunna skicka in pengar. Tre modeller skulle kurma
skapas av Hagaparken dels en som visade parken under pipers tid, dels en
som visar parkens utseende idag och dels en som visar morgondagens
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vision av parken. Modellen kompletteras av skihmar som bl a visar
samexistensen mellan stad och natur. Ett internationellt syrnposium skulle
kunna hållas 1999 angående kulturhistoria, arkitektur, natur etc med
koppling till parken.

Jacob Cederström menade att modeller är ett delprojekt men det kan räcka
med en modell vid invigningen. Det kanske vore av intresse att vid
invigningen visa den lokala historien vid entr6n dvs Stallmästaregården,
bensinstationstomten etc. Detta har vi pratatmed stadsmuseet om.
Föreningarna bör kunna fä möjligheter att kunna presentera sig i den nya
entr6n. Vi har också behov av ett narnn på entr6n.

Alice Grinther tyckte att en av modellerna bör visa ftjrhållandena på
Vikingatiden. Kanske kan man på en och samma modell visa strand,-
linjerna under olika skeden. Det iir nationalstadsparken som ska betonas.
Det iir blandningen av kultur och natur som åir det speciella med parken.

Bengt Edlund menade att kulturen är huvudpersonen i sammanhanget.
Kan entr6n på något sätt samordna sig med utställningslokalen i det västra
koppartältet ? Kanske ska koppartältet mer inrikta sig på Haga medan den
fd terminalbyggnden inriktas på nationalstadsparken.

Maria Karlsson ansåg att Ekoparken var ett bättre begrepp då det sannolikt
kommer fler nationalstadsparker. Entr6byggnaden bör inriktas på hela
Ekoparken. En permanent huwdutställning av hela parken bör utfcjras.
Det är viktigt att handikappaspekterna kommer med från bö4an.

Anders Nordskand menade att internationellt är inte Ekoparken gångbart.
Det är begreppet nationalstadspark som man måste marknadsföra och då
med koppling till Stockholm.

Mikael Wallin skulle informera Länsstyrelsens samverkansgrupp om den
nya entr6n. Vid lanseringen av innehållet i entr6n behöver man vara
övertydlig. Det bör läggas upp ett program om vad som ska hända under
en liingre period.

Eva Nordenson menade att samverkansgruppen är en viktig grupp i det
fortsatta arbetet med entr6n och det iir begreppet nationalstadsparken som
bör nyttjas framöver.
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Bengt Edlund erdöd sig att gå ut i HagaBrunnsvikens Vänners medlems-
blad och fråga om de på något sätt ville medverka i verksamheten i
entr6byggnaden. Det finns många äldre medlemmar som kanske vill ställa
upp på dagtid. Fragor om arbetsgivar- och personalansvar måste då
klarläggas.

Peter Lundevall som i egenskap av representant även fiir stadsbyggnads-
kontoret framftirde att stadsbyggnadskontoret i Stockholm avser att i
entr6byggnaden ställa ut det informationsmaterial inklusive kartor som tas
fram i samband med detalplanearbete ftir något område inom Stockholms
del av parken. Åven Solna avser göra detta. Det innebär att besökarna
alltid kommer att fä en aktuell information om vilka nybyggnadsplaner,
naturreservatsbildningar etc som iir på gång i nationalstadsparken.

Stig Andersson menar att det är grundläggande vem som driver
verksamhetdn i byggnaden. Ska det t ex vara de två kommunerna eller en
stiftelse ? Vem ska vara ansvarig ftir programverksamheten. Det kan
finnas stora m<ijligheter att få EU-bidrag eftersom parken iir unik även
internationellt. En ansökan till departementet om bidrag kan kanske var
något. I Solna har man inte resurser att driva området som informa-
tionscenter utan det måste bli SIS som driver en sådant. Solnas kulturråd
kan ställa upp med kunskap.

Jacob Cederström avslutade med att konstatera att diskussionen varit
värdefuIl och att många intressanta uppslag om den fortsatta
informationsverksamheten i Entr6 Haga hade framkommit.
My l1 4

Torsdagen den23 oktober 1997
k109.00-12.00 . qqllelsa gL,'r.c<<.5 h'f l Aerå'rJ a .

Plats: Solna stadshus 14 trappor

Vid anteckningarna
Peter Lundevall
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