
 

Trygghetsvandring Hagalund 2022-11-15 

 

Problemägare 

• Solna stad /Stadsmiljöavdelningen 
• Hagalunds samfällighet 
• Solna stad /Fastighetsavdelningen 
• Solna stad / AKF 
• Tele 2 
• Rikshem 
• Polisen 

 

Plats 1 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Butikslokal som fungerar som lager vid Hagalunds torg. Den bidrar inte till ett 
levande torg. Belysningen under loftgången behöver kompletteras. 

Ansvar: 

Rikshem 

Tänkbar åtgärd: 

Undersök alternativ användning av lokalen. 

Belysningen under loftgången kommer att åtgärdas inom kort av 
samfälligheten. 

 



 

 

Plats 2 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Fina ljusinstallationer runt omkring olika delar av Hagalund.  

Skräp brukar samlas vid slänterna ner mot Frösundaleden. 

Ansvar: 

Berörda fastighetsägare 

Tänkbar åtgärd: 

Felanmäl när skräp påträffas 

 

Plats 3 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Tråkig yta bredvid en grusbehållare 

Ansvar: 

Hagalunds samfällighet 

Tänkbar åtgärd: 

Undersök möjligheten att förbättra ytan 

 

Plats 4 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Trappan upplevs som mörk 

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Undersök möjligheten att komplettera befintliga  

belysningsstolpar med nya armaturer. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plats 5 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Naturtomten har städats upp men ger fortfarande ett tråkigt och ödsligt 
intryck. 

Ansvar: 

Solna stad 

Tänkbar åtgärd: 

Undersök möjligheten att använda platsen till något 

trevligare ändamål. 

 

Plats 6 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

GC-skylten sitter för långt ner och är felaktig eftersom det är en gemensam 
gång- och cykelbana. 

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Byt ut till en korrekt utformad skylt samt höj upp den. 

 

Plats 7 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Brunnar som är nedsjunkna i den nya asfaltsbeläggningen. 

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Säkerställ att brunnarna kommer att höjas upp till gatunivå. 

 

Plats 8 (för samtliga platser, se karta)    



 

Minnesanteckning: 

Den nya spontanidrottsytan är ett lyft för området. 

Ansvar: 

Fastighetsavdelningen / AKF 

Tänkbar åtgärd: 

Önskemål om att det även ska finnas en skateramp i området. 

Undersök möjligheten till att bedriva fotbollsträning för yngre barn på 
fotbollsplanen för att aktivera platsen. 

 

Plats 9 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Ny belysning på loftgången och under loftgången vid Sunnanskolan 

Ansvar: 

 

Tänkbar åtgärd: 

 

Plats 10 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Besök hos brf Hagalunden för att titta på ljudlarm och tekniska installationer. 

Ansvar: 

 

Tänkbar åtgärd: 

 

Plats 11 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Besök hos fritidsgården Hagalundsparken. Fritidsledarna skulle vilja förbättra 
belysningen utanför dörren. 

Ansvar: 

Fastighetsavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Komplettera belysning 



 

. 

 

Plats 12 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Den nyupprustade terrassen vid Hagalundsparken är trevlig. Det vore 
uppskattat om även de nedre terrasserna kan rustas upp. 

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

I ett första skede bör växtligheten beskäras kring terrasserna. Om möjligt så 
bör även de nedre terrasserna rustas upp. 

 

Plats 13 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Gammalt kabeltv-skåp med trasig lucka 

Ansvar: 

Tele2 

Tänkbar åtgärd: 

Åtgärda den trasiga luckan 

 

Plats 14 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Parkeringsplats där misstänkt narkotikaförsäljning sker 

Ansvar: 

Polis / Stadsmiljöavdelning 

Tänkbar åtgärd: 

Medborgare undrar om det finns möjlighet att stänga av parkeringsplatserna. 

 

 


