
Fasad skala 1:400Fasad skala 1:400

Här ska Daniel och Victoria bo:
Haga slott, Solna
present från regeringen
inflyttning sommaren 2010

Här bor vi:
Gjutargatan 8, Stockholm
andrahandskontrakt
januari-juni 2010

Daniel Westling
idrottspedagog

Victoria Bernadotte
kronprinsessa

Boyta Gjutargatan = 42 kvmBoyta Haga Slott =1550 kvm
(med tillhörand ekonomibyggnad 2454 kvm)

En studentlägenhet på 24 kvm skulle enligt en utredning av SSCO kunna produceras för 0,5 miljoner kronor.  
Detta medför en hyra på 4000 kronor/månad.

För 40,4 miljoner kronor som renoveringen av Haga slott kostar  kan man istället bygga 80 studentlägenheter.

Hovets årliga anslag ska dessutom ökas med 3,5 miljoner kronor/år för att bekosta slottets underhåll.  
3,5 miljoner kronor/år skulle  kunna sänka 80 studenters månadshyra från 4000 kronor/månad till 
355 kronor/månad.

Haga slotts boyta på 1550 kvm skulle räcka till drygt 60 studentlägenheter.

Så varför inte låta kronprinsessparet dela med sig av sin bröllopspresent? 

Haga slott ligger i Hagaparken som anlades på 1700-talet. Med 
närhet till både natur och storstad samt till flera högskolor och 
universitet är det ett utmärkt läge för studentboenden. 

I och med kronprinsessparets flytt till Haga slott byggs ett nytt 
staket. Med den nya avspärrningen berövas allmänheten tillträde 
till 7% av Hagaparkensparkens yta.  Samtidigt planerar Stockholms 
stad en ny stadsdel vid Norra stationsområdet som ska binda ihop 
Stockholm med Solna. Detta kommer att leda till att Hagaparken får 
fler besökare samtidigt som den tillgängliga ytan minskar. 

Med det nya förslaget tas ingen parkyta i anspråk, både allmän-
heten samt kungligheter kan röra sig fritt i parken.  

Moa Axelsson
butiksbiträde

  ij
studerande

Bostad för kronprinsessparet
Takvåning med plats för en stor familj om så skulle behövas. Slottet 
får en ny fasad som gör takvåningen till en riktigt “värdig” bostad 
för kronprinsessparet.

Studentlägenheter
De 40 studentlägenheterna byggs i slottets nedersta två våningar.

Gemensamma utrymmen
 I Haga slotts ekonomibyggnad finns de gemensamma ytorna som 
tvättstuga, soprum och förråd. Kanske även ett gym med bra 
studentpriser där Daniel kan hjälpa till?
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Vid Regeringens framläggning av stadsbudgeten den 21 September 1009 framkom att överlåtelsen av Haga slott blir en present från regeringen vid 
bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling sommaren 2010. 
Statens fastighetsverk meddelade att slottet ska renoveras för att “anpassa slottet till en fungerande och värdig bostad för kronprinsessparet”. 
Renoveringen beräknas kosta 40,4 miljoner kronor.

Istället borde Statens fastighetsverk ha meddelat att slottet ska renoveras för att “anpassa slottet till en fungerande och värdig 
bostad för kronprinsessparet och 40 studenter”.

Programdiagram

Studentboende på Haga



Alla de befintliga bärande väggarna i slottet behålls och med några få nya väggar... 

...skapas 20 nya symmetriska rumsenheter/våning.

De nya rumsenheterna bildar de nya 
studentlägenheterna på 22.5 kvm. 
De tidigare fönstrena byts ut till större 
glaspartier. Tillsammans med interiören i 
varje lägenhet skapas byggnadens nya fasad 
som träder fram från den allmänna gångsti-
gen utanför slottet. Kan man tänka sig en mer 
värdig bostad åt vårt nya kronprinsesspar?

planritning boendeenhet skala 1:50

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

tvärsektion a-a skala 1 50

tvärsektion b-b skala 1:50

tvärsektion c-c skala 1:50

tvärsektion d-d skala 1:50

fasadutsnitt e-e skala 1:50

3000
7500

Planritningar av Haga slott från början av 1800-talet

Studentboende på Haga


