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Angåen de tlagaterminalen
§tockholms ståtls *ii Sof* stads syfte med Hagtespinalen iir att friimja National:

sadsparkelr§ narur- och tsuiilr:rärden sarlt ått ge god information och service till

allmäntleteu.

Torsdagen den 19 rnars publicrrades en ailnon§sida i Me§s dar Flygbu§särila

kraftfuilt gar ut ured informatiotr om den åtempphgna busstafrken till Arianda

frå.u Hagaterminalen, Låsarna ges intryck av fltt uppntstninger aY bygguaden sker i

äygU,rittrs regi och att en vtiotplats för busstrafikanterra med tillhörandE kafå år

anläggiringens enda syfte. Ån kommunerna äger fastigheten ilämns inte och inte

neUei arilaggningens hnvudsyfte och verksamheter där'

I alla sammar:bang då övedäggoingar sken mellan ägarna och Fl'ygbussarna har

komuunemas tyti **A Hagal"tflinålen noga framhåltits och det har också ixstri-

vits i den öve ensko*"'elseiom den': feU tggg -'räffadEs mellan Flygbussarna och

Solna ,komrnun. Det är beklagansvärt atr Flygbussarna i sin information till

ailmenheten iguorerar detta'

Det i:$äffade har medfÖn skada för projekt Hagaterrrinalen' Genom den desinfor-

matiotr som lÅmnats har svårighet*t uppit"tt att gt omgivaingen en korrelt bild av

vad Ilagateruilalffi sur ffir'-eUmiintrit och iD§timtinner som hört 1l sig till oss

efter Flygbus§arträs annons har håpet undrat om kornmunEnra§ avsikt att friinja

Narionakradsparkens natu och kultur kornmit av sig och ersatts av Erl kommersiell

såtsning på arlandatrafiken'

Vid våra överuäganden om Flygbussanuls rnedverkan i Hagaterminalen innan

övereuskorr**elle mäffades dislnrterades flera plus- oeh minusfa'ttorer' Mot

Flygbussarna, uärvaro talade ökad trafikbelasining genoffi bu§sar' taxi orh pn-

vatbilister pä det relativt begråruade uafiloxrymfiEt snmt de mitjöstÖrnaingar i

form av buller otn u,gutt' tä* kan uppstå speciellt. på slingan i byggnädens om-

ä"ö*. ffi;; iur råtathrsÅ forutom ett ekonomislct investeringsbidrag ansågs

ökat kundunderlag fÖr eaf€/reståutang samt mÖjligheter till positiv marknadsfÖring

hora, lnte mirut äei sistulimnaa framhOlls kraftigt frå't Flygbussärnås sida innrsn
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överenskom.urelsen träffades. Jag konstattrrår nu att Flygbussarnas ar:nonsering i

Metro i stlttet fått negrtiva effekter för projektet. Det firurs anleCning till oro för

aE andra tor oss viktiga samarbetsparEers drar sig ur projeket såvida det inte ka:r

rydliggbras att Flygbussarluts n:irvarc vid Hagaterminalen dr en tillgang' Jag gör

6*ä* d-" bedömningeu att den just nu utgör en belasming fdr projeket'

Enligt överenskommelsen mellan Solna och Flygbus§ann skall hyresavtal iog*
mrellnrade. Iag ånser det lämpligt ått Överenskfimnrelsen dessftrrinnan komplette-

ras meä forryafigande vad avser parteilHs gemensanmla friimjande av National-

stadsparkeus nåilr- och kulturvärden. Det kan i dena syfte vara låimptigt aft de

meOverkande från bl.a. Flygbus§artra ges tillPålle an gmndligt inform*ra sig om

Nationatsudsparkens värden i fornr av seminarier eller andra s!;dier-

AII marknadsföring om Hagatermirltlen bör ta vederbÖrlig hänsyn till atla,medver-

kande pafier§ intressen. Vad gäller Metro borde denna tidning hmnä erbjuda syn-

uerligen vtirdefulla och effektiva mÖjlighet an lnformera om Hagaterminalens

verkiarnheter och om kollektivnafiken. Då giiller det inte bara arlandabussanla

utill även linje 52 som förbäftra§ genom ny sträckning och nya hållplatser med

väders§dd.

Som tramgåu ser jag allvarligt på det inräffade och jag avser aB informerå af,§va-

riga tommunalrad om Fiygbussarnas delaktighet i och inverkan pä projekt

H*agaterminalen. Diirefter komrnpr jag atr inbjuda Flygbussama till overlägguilgu

om f,orutsänhgar fÖr frarutida samarbete'
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