Dialogtillfälle 1.

2015-11-16

Hagalund, Solna.

Sammanställning av underlagsanteckningar.
Dialogtillfället som ägde rum måndagen 16/11 i Eritreanska föreningens lokaler i Hagalund samlade
ca 70 personer. Det var ca 40 personer som beräknades komma och vi fick därför anpassa upplägget
efter de behov som fanns att ställa frågor och diskutera i storgrupp och korta av tiden för
gruppsamtal runt arbetsstationerna.

Summering av allmänna synpunkter.
De Hagalundsbor som deltog vid mötet ville diskutera ett antal frågor av mer grundläggande karaktär
än vad mötet ursprungligen hade i syfte att handla om. De hade egentligen ingenting emot att
diskutera hur man kan göra Hagalund till en mer trivsam plats, men menade att själva samtalet inte
gav dem utrymme att komma med synpunkter på mer grundläggande saker som de menar borde
behandlats innan detta möte.
-

-

-

-

Synpunkter fanns på själva inbjudan till dialogen som man menade var illa formulerad och
borde gått ut i flera språk.
Det fanns åsikter på den kommunala servicen överlag. Att områdesutvecklingen kan
generera ett större underlag för service måhända vara ok egentligen, men boende undrar lite
över definitionen av service. De tycker att den mest akuta bristen på service är just den
kommunala, och funderar lite över om de verkligen vill ha så mycket annan service med
tanke på hur nära det är till Solna C och Mall of Scandinavia etc.
Det finns en grundläggande oklarhet kring förhållandet mellan den utvecklingsstrategi som
finns och det programarbete som White arbetar med. Flera undrar över kopplingen mellan
satsningen som beskrivs i strategin och antal nya flera bostäder
Boende tycker att det finns många kulturmiljövärden som måste värnas, dels Olle Olsson
huset och koloniområdet, men även de blå husen.
Många tycker att Hagalund är tätt som det är redan idag och pratar om stora skuggiga
områden som förväntas bli ännu värre om nya bostäder byggs. De undrar varför man ska
förtäta ett redan tätt område och om det inte finns andra platser som är bättre lämpade?
Överlag tycker Hagalundsbor att centrum har förfallit. Service och skötsel är eftersatt. Platser
för ungdomar förfaller och/eller läggs ner.

Summering av synpunkter/tips från specifika stationer.
Parken.


Anteckningar från papperslappar:

Robin:
-

Samordningen av skötseln i befintligt parkområde är bristfällig, boende upplever att
underhållsansvariga saknar helhetsbild.
Belysningen i befintlig park kunde bli bättre.
Parkens topografi försvårar möjligheter, 1/3 av ytan kan användas ordentligt.
Boende söker efter fler platta ytor utan riktade aktiviteter, där man ”bara kan vara” utan att
det ska vara så tillrättalagt för specifik aktivitet.
Tillgänglighetsfaktorn behöver öka. Inte väl anpassat till människor med funktionsvariation.
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-

-

Trevliga aktiviteter som t.ex. julmarknad vid befintligt fritids invid koloniområdet
förekommer i liten skala idag och är uppskattat.
Vackrare vegetation önskas. Exempelvis syrener, bärbuskar och liknande.
Förutsättningarna för en riktigt bra park är svåra, det är omgivet av mycket trafik och många
människor använder parken enbart som transportsträcka.
Bullerfrågan är en aspekt som spelar in på vistelsevärde. Trafiken från Frösundaleden (?) hörs
idag. Försök vara medveten om den i framtida planering.
Buller från Hagalundsgatan är påtagligt. Det ekar mellan husen och stör.
Någon boende önskade att parken kunde minska i yta men bli med ordnat på de ytor som
blir kvar.
Grönområdet invid Olle Olsson huset används och är uppskattat.
Flera påpekar att det inte finns så stort behov för ny service i form av butiker, snarare en
upprustning av det befintliga som efterfrågas.
I park, fokusera på ungdomar, fritids och förskolor samt äldre med exempelvis rullator som
idag inte kan nyttja parken pga. topografi.
Dammen är en populär plats för barnfamiljer men trångt på varma sommardagar. Mer vatten
önskas. Dusch nämndes.
”Häxtornet”(vattentornet) är populärt bland barn runt påsk, det bor en ”riktig” häxa där som
anordnar aktiviteter ibland.
Vägen förbi vattentornet och Hagalundsgatan är stora passager mot Hagaparken och det
finns önskemål om utegym på vägen som man kan använda på löprundan/promenaden på
väg hem från Hagaparken (exempelvis vid vattentornet).
Det finns en oro över att nya bostäder ska leda till mer biltrafik och att Frösundaleden ska
dra många nya bilar genom Hagalundsgatan som ”genväg” (används som detta i viss
utsträckning redan idag).
Anteckningar från karta:
Parkområdet har liten användning vintertid. Skridskobana?
Pulkabacke?
Områden används till solning på sommaren men är trångt och varmt. Behövs lite skugga och
möjlighet till dusch.
Koloniområdet är populärt, frizon, grön oas (reflektion: för alla?), ”rör inte koloniområdet”.
Vid pulkabacken som används idag upplevs en otrygghet.
Flera områden är hala och branta.
Det finns en plats i närheten av vattentornet som används som boule bana. Populärt för
socialt utsatta. Eldsjäl som tar med människor som sitter inne mycket om dagarna och inte
har sysselsättning. Stötta!
Området från ”nya parken” ned mot fritids och koloniområdet är mörkt.
Behov av att fixa till syrenhäcken som klipptes ned och nu är full med ogräs.
Bollplan behöver rustas upp. Förfall.
Skulle behövas mer belysning, mer fokus på ungdomar och en hundrastgård.
Stora delar av befintlig park är ovårdad.
Behövs fler grillplatser.
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Stationen.


Anteckningar från papperslappar:

Ivar:
-

Rulltrappa och hiss utan kontorshus har det pratats om i evighet. ”Vansinnigt att det inte
kommit till”.
Fyrgränd, bygga tunnel?
Vad kan hiss och rulltrappa kosta om kommunen betalar?
Mindre åtgärd med hiss/trappa i fyrgränd?
Vägen ner till Frösundaleden är inte OK med rullator.
Boende på fyrgränd upplever att Fyrgränd fungerar som ”smitväg” ut mot Råsundavägen.
Kan man stänga den utfarten för att minska trafiken?
Solna C stråket är inte så viktigt, förstår inte tanken med det.
Bussen går inte till Solna Station, problem för färdtjänsten.
Önskemål om idrottshall.
Tror inte på stadsliv, mer viktigt med kommunikationer och attraktioner runt omkring.
Solceller. Bike and green hill. Egen profil.

Karin:
-

Hiss 2-3 stycken, önskar inte rulltrappa.
Uppvärmd trappa vore bra och skulle kanske göra att fler tog den vägen. Halt vintertid. Ev
mellanplan vid trappa?
Snöröjning är obefintlig i Solna.
509 till Solna station (?)
Det finns en rädsla för 8 våningshus och insyn.
Önskas 1rok, hyresrätter.
Fastigheter och allmänna ytor repareras inte. Det blåser in.
För dåligt underhåll i 25, 31, 35, 41. Tapeter från 1987.
Ungdomar har ingenting att göra och hänger i Skytte****parken och garagen. Har
förekommit rån från ungdomar från andra områden.
Underhåll borde vara prioritet 1.
Tvättstugan har 3 tvättmaskiner på 4x13 lägenheter.
Borde satsas på ett torg/mötesplats istället för Solna C. Café, frisör, där folk kan samlas.
Folk behöver samlingslokaler, främst äldre och ungdomar.
Fritidsgården som finns ligger i gammal apotekslokal.
Fridhemskolan stängdes, sen dess är garaget uppehållsrum.
Hagalund borde satsa på en ny profilering. Inte något nytt Hammarby Sjöstad.
Bygg ihop med industriområdet.

Britta:
-

Barnfamiljer + äldre har svårt att nå stationen – buskage. Markunderlaget?
Borde finnas hissar som på gärdet.
Ett levande Hagalund – media.
Buss, station. Det måste lösas så att alla får plats.
Hur ska kollektivtrafiken fungera?
Det finns problem med buller från Hagalundsgatan.
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Ta inte bort det som finns.
Träden som finns är vackra, bevara dem. Träden har stått sedan innan Hagalund fanns (göra
en trädinventering).
Ta inte bort det gröna som finns.
Miljön som skapar måste vara genomtänkt så det skapas en helhet.
Planteringsfrågan – vad som planteras, är viktig. Och skötsel! Fungerar inte bra idag.
Här behövs inte fler restauranger.
Här behövs ungdomscenter där man kan lära sig något som man kan använda i ett yrke!
Idrottslokaler, kultur – som hänger ihop med yrke.
Sophanteringen har försämrats, vad har hänt?
Willys är bra. Alla lagar mat dygnet runt. Man måste kunna handla det nödvändigaste.
Ett avskilt område med många människor, vill inte bli störda.
Industriområdet är bättre för byggnationer.
Finare utsikt – bevaka.
Mycket dofter.
Bor på 4e våningen, bara tre timmar dagsljus i lägenheten.
Sysselsättning för ungdomar! Det kommer alltid finnas mycket ungdomar här.
Skötseln är dålig (rosengården). ”Ingen gör något”.
Torget skulle kunna komma ner på samma nivå som Willys, skulle bli ljusare.
På 32 år har ingen trafikolycka skett.
Ungdomarna håller till i kulverten eller cykelförråden, de behöver någonstans att vara!


-

Anteckningar från karta:
Det finns önskemål om koppling till södra långgatan med cykel och gångbana.
Det inre hörnet av Hagalundsgatan och Frösundaleden har försämrats sedan tvärbanan kom.
Område kring tvärbanan sluttar och är hal, dåligt sandat.
Den mittersta nedfarten som kopplar Solna station och Hagalund vore bra för rulltrappa/hiss.
Hiss vore bra att ha så man kommer direkt ner till gatunivåer med rullator och barnvagn.
Flera områden är hala och har dåligt underhåll på vintern. Kommer inte ner med rullstol.
Buss från Torget till Solna station?
Behov av trafikljus nära nya torgets tilltänka placering.
Förslag om rulltrappa eller liknande med mot Solna centrum.
Torget behöver lite bättre utbud än idag.

-

Hagalundsgatan är en stor genomfart för bilar – en märkbar skillnad sedan ”Mall of
Scandinavia” öppnade. Även Frösundaleden har fått mer trafik.
Det är för mörkt på platsen för det nya torget.
Platsen bredvid tilltänkt torg, där det brunnit, är ett ”torgläge”.
Blåkulla behöver gränsas av med vegetation eller liknande mot Frösundaleden.
Inne mellan husen hänger en del fotbollssupportrar.
(SE KARTA FÖR MER INFO)

-

-
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Torget
Anna:
-

Antal bilar. Trafik.
Gård, isbana, slänggunga, kälke, fotbollsplan saknas.
Det var så mycket bättre förr, på 70-talet. Då fanns mer aktiviteter. Fotbollsplanerna har
tagits bort en efter en och isbana, rink.
Planskild Hagalundsgata – inga olyckor.
Vinden. Hela Hagalund är blåsigt.
Gångbroarna är unikt för Hagalund.
Parkering behövs för besökare och centrum.
Det går inte att hitta hit. Man måste komma med bil. Jag kan inte beskriva vägen hit från
tåget. Det finns inga riktiga vägar, bara genvägar. Det behöver förnyas. Det förnyas i
Vasalund, men inte här. Det är tufft att driva restaurang här. Det går inte att parkera vid
Torget. (sagt av restaurangägaren på Torget)

Viktoria:
-

Ungdomsaktiviteter behövs! Barn och unga springer runt idag.
Rekreationscenter.
Torget/gatan är mörk – förslag på att flytta torget och bygga det mot Willys.
Bibliotek och liknande service behövs.
Bakom solkullar (?) kan man bygga butiker, café, spela schack etc. Det är en mysig gård, bygg
affärer mot gångbroarna. Bygg ”nyttighetslokaler” på befintliga torget. Parkering ner dit.
Vill ha bättre livsmedelsaffär. Vi har 15 min till mataffär. 10 min med tvärbanan.
Vi har bra kommunikationer till alla affärer, behöver inte mer sorts affärer av den typen.
Torget känns inte som ett torg.
Finns det verkligen underlag för mer butiker?
Vi vill inte vara i skuggan där nere.
Husen i sig gör det svårt att få det trevligt.
Fint mot vattentornet – det är en helt annan miljö.
Boende, kände inte till affärer. Mörkt. Ej där nere.
Hagalundsgatan sfär (?) – en pers, andra instämde inte.
Obs, gården vid ”___?___”
Öppna ”flaggskeppets” utgången. Lås eller sätt dit en vaktmästare. De har lovat oss när de
stängde ”?” 2010.
Utvecklingen av Mall of Scandinavia, ”vi betalar”.
Det finns brännässlor nedanför dagis, ta bort! Farligt för barnen.
Fastnade för framsidan av utvecklingsstrategin.
Närpolis, väktare – behov.
Rally med bilar på nätterna, pucklar på vägen? Racing mot kyrkan och ned.
Nordan (?) – ta tillbaka, ungdomsgård. Mindre kriminalitet då, blivit värre de senaste 10 åren.
Centrum har brunnit.
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Tillgängligheten: ungdomarna har vandaliserat. Mycket runt för att komma upp till Willys.
Nivåerna!
Torghandel, vi behöver ett levande torg! Obs, tror att det är boende här som ”?”.
Vi är tillbaka som -76, sen lugnt. Väktare.
Samlingslokal för de som är hemma. Dricka kaffe. Motsvarande ankaret men för alla. Lite
som flaggskeppet.
Flytta ner Willys.
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