
Minnesanteckningar från möte med Stadsträdgårdsmästare Nils Forsberg 
  

Föreningen representeras av Jan-Olof Drangert och Kerstin Lundin Hagblom. 
  
1. Dagvattendammen. Dammen som ska skydda Brunnsviken från föroreningar från hela Bergshamra 

börjar ta form. Myggproblematiken förväntas bli mindre vid denna delvis stillastående delvis rörliga 

vattenyta, dels för att fisk sannolikt kommer hitta dit och grodor och andra mygglarvätare. 
  
2. Våtmarken. Miljööverdomstolen tog inte upp överklagade beslutet och därmed har staden låtit 

sätta igång grävarbetet. Plantering av växter och träd kommer att ske nästa år. Staden informera på sin 

hemsida https://www.solna.se/boende-miljo/nyheter-boende-miljo/utveckling-av-vatmark-vid-
tivolihalvon-i-bergshamra/ 

  
3. Elkabelläggningen över Ålkistan. Ellevio har nu lagt ner elkablar i mark förbi Ekhagen. Dock har 

Energimarknadsinspektionens nya tuffare regler för vinster gjort att Ellevio drar ner sin 

investeringsbudget med 40%. Ett resultat blir att Ellevio låter luftkabeln över Ålkistan vara kvar 

åtminstone till år 2023. Man kommer dock att ersätta de tre kraftledningsstolparna. Se vidare Ellevios 

karta över planerade ledningsdragningar http://www.stockholmsstrom.net/vad-hander-i-din-
kommun/solna/danderyd-jarvaalkistan/ 
  
4. Gång- och cykelbro över Ålkistan. Planeringen har avstannat pga begränsning i markägande. Det 

visar sig att Stockholm Stad inte är ägare till marken söder om Ålkistan utan Statens 

Fastighetsverk.  Staden anser sig inte kunna göra några investeringar på annans mark och SFV är 

sannolikt ointresserat av att ge några bidrag. De miljoner som Länsstyrelsen disponerar för brobygget 

utgör fortfarande en delfinansiering. En tänkt samordning med Ellevios kabelläggning och 

Trafikverkets cykelled är f.n. inte aktuella. 
  
5. Höga häckar. Staden äger en del av marken vid infarten till Tivolivägen från Bergshamra allé 

liksom Pumphusvägen. Nils Forsberg ska uppdra åt förvaltningen att åtgärda klippning av häckarna 

för att undvika trafikolyckor. 
  
6. Förfallen fastighet. Den gamla villan Klinten vid Gamla vägen behöver underhållas. Föreningen 

tillskrev Staden i somras och inväntar svar från Byggnadsnämnden om ev. åtgärd. 
  
7. Belysning av gångväg. Nils Forsberg ställer sig positiv till att staden ordnar belysning av 

Pumphusvägen från Tivolivägen till Ålkistebron. 
  
8. Byggplan för kvarteret Triangeln. Planen är att bygga bostäder på tomten med parkeringshus på 

andra sidan järnvägen. F.n. granskas förslaget på dessa 7-våningshus och föreningen kan begära att få 

delta i 

remissomgången. https://www.solna.se/Global/Stadsbyggnad%20och%20trafik/Projekt/Bergsh
amra/Triangeln/Planbeskrivning%20Triangeln%20samr%C3%A5d%20180620%20UTSKICK
.pdf 
  
Övrig information: 
- En beskrivning av trädbeståndet finns på www.stadstrad.se 
- Det är föreningen som bestämmer huruvida man vill anlägga nya lotter på den mark som arrenderas. 

Idag är hela den arrenderade ytan på Tivoli indelad i lotter mm., men i en framtid kan den av 

Ellevio arrenderade marken eventuellt bli tillgänglig - (exploateringsavdelningen bestämmer). 
- Bullerskydd mot väg och järnväg är frågor för Trafikverket och SL, vilka antas vara ljumma till idén. 
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