
Vi hälsar hösten välkommen  - och hoppas att den fyller dig som läsare med ny
energi. Vi i projektet rivstartade efter semestrarna och inledde säsongen med en
uppskattad invigning av den temporära skateparken vid Norrtull.

Vid månadsskiftet september/oktober välkomnade vi de som ville veta mer om hur vi
planerar parker och torg i Hagastaden till arkitekturevenemanget Open House. Vår
landskapsarkitekt Kerstin berättade om Norra Stationsparken, Hagaplan och de andra
allmänna platser som vi planerar inom projektet. Vi hoppas att våra besökare
uppskattade inblicken och fick svar på många frågor, t ex vad det innebär att ha
växtlighet ovanpå ett omfattande bjälklag, istället för naturlig mark.

Du kan också läsa om vårt besök i södra Sverige dit vi åkte för att få ”stenkoll” på vår
hur vår leverantör bryter och behandlar den natursten vi ska använda i Hagastaden.

Hoppas du får en fin höst – i stan eller i skogen – eller kanske både och.

Hälsningar från Sofi Klingvall, projektchef Hagastaden

Stenkoll i Kulla

Följ med till Kulla stenbrott i Småland, härifrån
kommer en del av den natursten vi ska använda
i Norra Stationsparken och Hagaesplanaden.
Hagastadens webplats

Hur är det i Hagastaden 2049?

https://vaxer.stockholm/nyheter/2022/10/stenbrott-platsbesok/


Nu har vi sammanställt svaren som
kom in via vårt test med en
”pratskärm”. Ett levande restaurang-
och kulturliv samt att området ska
vara grönskande är det som flest
har svarat. Läs mer om
undersökningen som gjordes med
hjälpa av AI. Länk till Hagstadens
webplats Hagastadens webplats

Konsten kommer

Just nu bygger vi två av Hagastadens stora offentliga platser; Norra Stationsparken
och torget Hagaplan. Offentlig konst kommer bli viktiga inslag på både torget och i
parken.

Den stora skulpturen ”Och eller inte” levereras i delar och sätts ihop på plats. När
parken är byggd skulle det bli svårt att transportera in konstverket, därför är det på
plats redan nu, trots att inte den här delen av parken öppnar förrän 2024.

På torget Hagplan kommer konstverket ”Inflyttarna” att flytta in. Det är en installation
av olika bänkar, läs mer om tankarna bakom verket på Region Stockholm webplats

Landskapsarkitektur lockade
 
Vid fyra tillfällen under
arkitekturfestivalen Open House
Stockholm kunde en intresserad publik
möta Kerstin Lagnefeldt,
landskapsarkitekt exploateringskontoret
Stockholms stad. Hon berättade om
landskapsarkitektur i ett bredare
perspektiv och specifikt om gestaltningen
av Norra Stationsparken och Hagaplan.
 
Vad vill du att vi ska berätta om vid nästa
års Open House Stockholm? Hör gärna
av dig med förslag till
hagastaden@stockholm.se

Prova på i skateparken 
 
På en outnyttjad yta vid Wenner-Gren
Center har vi byggt en tillfällig skatepark.
Den öppnade för åkning redan under
sommaren och i september ordnade vi
ett event med bandklippning och prova
på åkning, med fritidsledare och
skateboard instruktörer på plats. Många
passade på att ta sina första försök på
bräda den soliga eftermiddagen.
Skateparken är öppen för alla, är gratis
och obemannad och kommer
tillsammans med den tillfälliga
fotbollsplanen i närheten, att finnas kvar
två-tre år. Ytorna ingår i detaljplanen för

https://vaxer.stockholm/nyheter/2022/10/hagastaden-2049--sa-sa-ni/
https://kultur.regionstockholm.se/hagastaden


östra Hagastaden och tidigast byggstart i
området är 2025/2026.

Tillfällig rondell istället för T-
korsning

Numera mynnar Sankt Eriksgatan ut i
en tillfällig rondell på Norra
Stationsgatan, istället för den tidigare
T-korsningen. Anledningen till
trafikomläggningen är att Stockholm
Vatten och Avfall behöver byta ut en
spillvattenledning under Norra
Stationsgatan. Framkomligheten på
gång- och cykelbanor påverkas inte
av trafikomläggningen. Rondellen
ligger kvar till hösten 2023.

Nästa utgåva av nyhetsbrevet kommer i december 2022.

Hör av dig om du har en fråga till hagastaden@stockholm.se

Följ oss gärna i sociala medier Facebook https://www.facebook.com/Hagastaden/ eller
Instagram https://www.facebook.com/Hagastaden/

 

 


