
Verksamhetsberättelse för Gamla Hagalunds Vänner 2011

Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner lämnar följande verksamhetsberättelse för 2011.

1. Styrelse

Vid årsmötet den 23 mars valdes följande styrelse:

Ordförande Anne Utter (omval)
  Konstituering:
Ledamöter Peter Bolin (omval) Webbmästare, bildarkivarie
 Sten Hellqvist (omval) Sekreterare
 Bengt Johansson (omval) Tryckare
 Inger Ki (omval) Kassör
 Kalle Pettersson (omval) Tekniker, klassbildsansvarig
 Erik ”Kulan” Wennberg (omval) Kulturansvarig

Sedan den 11 oktober har Ralph Kjulin varit adjungerad till styrelsen.

2. Medlemmar

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2011/2012 317 personer, vilket är en minskning med 
en person sedan föregående år. Fyra medlemmar har avlidit under året.
Föreningen har två hedersmedlemmar, Anders Hjorth och Kent Fernström.

3. Föreningslokal

Föreningen disponerade t.o.m. den 31 maj 2011 en lokal om ca 600 kvadratmeter 
på Banvaktsvägen 22 ägd av Humlegården Fastigheter AB. Från den 1 juni låter 
Humlegården Fastigheter AB föreningen disponera en likvärdig lokal på Industrivägen 17.
Lokalen används vid föreningsmöten, då ca 100 medlemmar brukar närvara och vid styrelsens 
möten. Föreningens arkiv av bilder, tavlor, dvd-fi lmer och dokument fi nns i lokalen. 
Inventarierna i lokalen ägs av föreningen.

4. Styrelsemöten

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret.

5. Årsmöte

Årsmötet hölls den 23 mars i lokalen på Banvaktsvägen 22. 102 medlemmar deltog, och 
före mötesförhandlingarna serverades kaffe och bulle.
Efter årsmötet visade Peter Bolin bilder från gamla Hagalund.

6. Föreningsmöten

11 maj Föreningen fi rade sitt 10-årsjubileum med stor fest.
Medlemmarna inbjöds till visning av tre välkända hagalundshus som ännu fi nns 
kvar.
Durgo på Råsundavägen 23–25 där Björn Andersson med familj tog emot och 
berättade om verksamheten.
Hagavillan, Villa Hagsäter på Hagavägen 22–24, där Rolf Linnér, Waxö Omsorg 
AB, berättade om verksamheten.
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Olle Olsson Hagalund-museet där Lena Olsson Petrén tog emot och berättade om 
sin far och hans konst.
Efter besöken serverades en kall buffé med vatten/öl/vin i lokalen på 
Banvaktsvägen.
De 120 deltagarna var mycket nöjda med kvällen.

15 sept. Mötet började med besök i Hagalunds vattentorn, där ”häxan” Rosakraxa tog emot 
och berättade om det som sker i vattentornet.
Ca 100 medlemmar drack sedan kaffe med dopp i vår nya lokal på Industrivägen 17. 
Efter kaffet visade Peter Bolin bilder från gamla Hagalund.

7 dec. I en julpyntad lokal bjöds 110 medlemmarna på vernissage av Ruben Nilsons tavlor 
och ett glas vin. Li Hoffström berättade om sin farfars måleri. Lasse Zackrisson 
från Ruben Nilson Sällskapet berättade om trubadurens liv och musik. Ivan Dittmer 
avslutade med att framföra några av Ruben Nilsons mest kända visor. 
Efter kaffe och lussekatt visade Peter Bolin bilder från Hagalund.

7. Modellerna

Under året har Solna stad låtit renovera en kulturbyggnad, fl ygeln vid Charlottenburgs gård. 
Ett samarbete mellan Solna stad, Solna hembygdsförening och Gamla Hagalunds Vänner har 
möjliggjort renoveringen.
Byggnaden ska upplåtas för en permanent plats för Kent Fernströms modell i skala 1:200. 
I ”Hagalundsrummet” ska väggarna prydas med bilder och tavlor från gamla Hagalund. 
I ett angränsande rum inreder hembygdsföreningen en skolsal från ca 1950. 
Kent Fernströms vintermodell i skala 1:100 fi nns uppställd i föreningslokalen.
En modell i skala 1:100 över området runt Furugatan fi nns utställd i Olle Olsson Hagalund-
museet.
De största bidragsgivarna till modellfonden har fått en personlig inbjudan till invigningen av 
fl ygeln vid Charlottenburg den 23 februari 2012.

8. Övriga aktiviteter

Vid Hagalundsdagen den 27 augusti mottog Kent Fernström utmärkelsen ”Årets Hagalundare” 
av föreningen Ett Levande Hagalund. 
En fyrsidig skrift ”Gamla Hagalunds Vänner, föreningens historia 1995–2011” har tryckts i 
350 ex. Skriften delades ut till deltagarna vid julmötet och sänds till övriga medlemmar per post.
En förbättrad ljudanläggning har installerats i föreningslokalen för att göra bildvisningar m.m. 
mer tillgängliga för medlemmarna.

Solna den 16 februari 2012

Anne Utter Peter Bolin Sten Hellqvist Inger Ki

Bengt Johansson Kalle Pettersson Erik ”Kulan” Wennberg
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