Verksamhetsberättelse för Gamla Hagalunds Vänner 2012
Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012.
1. Styrelse
Vid årsmötet den 14 mars valdes följande styrelse:
Ordförande
Ledamöter

Anne Utter (omval)
Peter Bolin (omval)
Sten Hellqvist (omval)
Bengt Johansson (omval)
Ralph Kjulin (nyval)
Anders Lindahl (nyval)
Kalle Pettersson (omval)
Erik ”Kulan” Wennberg (omval)

Konstituering
Webbmästare, bildarkiv
Sekreterare
Tryck
Kassör
Teknik, klassbilder
Kultur

Bengt Johansson avled den 15 juni 2012 och Inger Ki har sedan augusti varit adjungerad till
styrelsen.
2. Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2012/2013 295 personer, vilket är en minskning med 22
personer sedan föregående år. Sex medlemmar har avlidit under året.
Föreningen har två hedersmedlemmar, Anders Hjorth och Kent Fernström.
3. Föreningslokal
Föreningen disponerade t.o.m. den 9 december en lokal om ca 400 kvadratmeter på Industrivägen
17. Lokalen har använts för föreningsmöten, då omkring 100 medlemmar brukar närvara och vid
styrelsens möten.
Från den 10 december låter Humlegården Fastigheter AB föreningen disponera en lokal om 70
kvadratmeter där styrelsemöten hålls och föreningens arkiv av bilder, tavlor, dvd-filmer och
dokument finns. Vid flytten till den mindre lokalen avyttrades en mängd bord och stolar, som
använts vid medlemsmöten.
4. Styrelsemöten
Styrelsen har haft tio protokollförda möten under verksamhetsåret.
5. Årsmöte
Årsmötet hölls den 14 mars i lokalen på Industrivägen 19. 75 medlemmar deltog.
Före mötesförhandlingarna besökte medlemmarna det nyöppnade museet i Charlottenburgs gård.
Efter årsmötesförhandlingarna visade Peter Bolin Gustaf Näsströms och Lennart Ehrenborgs film
Hagalund – en försvunnen utkantsidyll från 1959 med några tillagda inslag från 1973.
Avgående kassören Inger Ki avtackades med blommor.

6. Föreningsmöten
23 maj

Solna kyrka visades av Göran Ridner, församlingens fastighetsförvaltare för ca 70
intresserade medlemmar. Efter informationen i kyrkan gjordes en promenad runt på
Solna kyrkogård till gravar med kända hagalundare. Efter ca 10 minuters promenad
intogs kaffe med smörgås i föreningslokalen.

13 sept.

Erik Mattsson berättade om sin far Karl-Erik Mattsson, som ägde Solna Bokbinderi på
Hagavägen 16. Under sina vandringar genom Hagalund filmade och fotograferade han
flitigt, och hans film ”Minnenas Hagalund” visades av Peter Bolin. De 105 närvarande
medlemmarna drack kaffe och åt bullar.

6 dec.

Kvällen startade med att de ca 130 deltagarna hälsades välkomna med ett glas
vin/cider. När alla tagit plats berättade Bosse Holmberg om hagalundsidolen Harry
Persson, och Peter visade film med Harry i boxningsringen. Därefter serverades en
kall buffé med rostbiff och potatissallad, vilket var mycket uppskattat. Trots att antalet
deltagare vid detta möte slog det tidigare rekordet förflöt allt utmärkt väl tack vare
”kökspersonalens” goda samarbete. Välkomstdrinken bekostades av de gåvor
föreningen fått till minne av Bengt Johansson, som jordfästes i Solna kyrka i början av
juli.

7. Modellerna
Den 23 februari invigdes det nya museet i flygeln vid Charlottenburgs gård. Halva museet
disponeras av Solna Hembygdsförening som där visar en skolsal från början av 1900-talet. I den
andra halvan finns Kent Fernströms hagalundsmodell i skala 1:200 permanent utställd. I rummet
finns förutom modellen ett antal tavlor och bilder med hagalundsmotiv. Museet är öppet söndagar
under vår och höst. Som guider tjänstgör villiga medlemmar i vår förening.
Kents vintermodell i skala 1:100 blev antagen till Liljevalchs vårsalong under november. Därmed
måste Kent bli klar med den i god tid före vernissagen den 25 januari då detta offentliggörs.
8. Övriga aktiviteter
Föreningens webbplats www.hagalundsvanner.com har förnyats, och vår webbmästare Peter Bolin
gör ett mycket förtjänstfullt arbete med dess uppdatering. Även webbplatsen med klassbilderna
(www.hagalundsvanner.se/skolbilder/) har gjorts om. Björn Sölving har varit till stor hjälp i det
arbetet.
Hagalunds vattentorn och Villa Odin fyllde 100 år, och detta firades med en festdag den 16
september tillsammans med Solna Kulturskola och Solna Hembygdsförening.
Kalle Pettersson har gjort kopior av en fastighetskarta över municipalsamhället Hagalund från 1941.
Den finns för försäljning till medlemmarna.
Solna den 12 februari 2013
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