Verksamhetsberättelse för Gamla Hagalunds Vänner 2013
Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner lämnar följande verksamhetsberättelse för 2013.
1. Styrelse
Vid årsmötet den 14 mars valdes följande styrelse:
Ordförande

Anne Utter (omval)

Ledamöter

Peter Bolin (omval)
Sten Hellqvist (omval)
Ralph Kjulin (omval)
Anders Lindahl (omval)
Erik ”Kulan” Wennberg (omval)
Christina Ekengård (nyval)
Stig Jonsson (nyval)

Konstituering
Webbmästare, bildarkivansvarig
Sekreterare
Ledamot
Kassör
Kulturansvarig
Ledamot
Ledamot

Kalle Pettersson somnade stilla in den 13 februari 2013. Han hade då varit ledamot av styrelsen i sju år som
ansvarig för teknik och klassbilder samt för framställning av alla tryckta kort och bilder. Han var en mycket
skicklig yrkesman och en mycket god kamrat. Björn Sölving har varit adjungerad till styrelsen som ansvarig
för klassbilderna efter Kalle.
2. Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2013/2014 317 personer, vilket är en ökning med 22 personer sedan
föregående år.
Föreningen har en hedersmedlem, Kent Fernström.
3. Föreningslokal
Föreningen disponerar en lokal om 70 kvadratmeter på Industrivägen 21, Solna, där styrelsen håller sina
möten och förvarar föreningens arkiv av bilder, tavlor, dvd-filmer och dokument. I lokalen har Kent bl.a.
kunnat arbeta vidare med modellen ”Varje grop en grav”.
4. Styrelsemöten
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret.
5. Årsmöte
Årsmötet hölls den 14 mars i Fridhemsskolans matsal. 75 medlemmar deltog.
Efter årsmötesförhandlingarna mindes vi kvarteren i Västra Hagalund och Rudviken med hjälp av Peter
Bolins filmvisning och Anne Utters personliga reflektioner.
6. Föreningsmöten
28 maj

Ett 70-tal medlemmar samlades i kvarteret Odin, för att i det sköna vårvädret njuta av
gammal hagalundsmiljö. Olle Olsson-huset var öppet för visning. Inne i Villa Odin serverades
kaffe och smörgås. Peter Bolin visade bilder, som inte tidigare visats, och Anne Utter
berättade om kvarteret Odins framtid. Tyvärr var inte Sadelmakare Öbergs hus öppet p.g.a.
reparation.

4 sept.

Spårvagnslinje 15 med autentiska vagnar från Sundbybergsbanan återuppstod igen med en
resa två varv på Djurgårdslinjen med 56 glada hagalundare som passagerare. Under resan
serverades kaffe och smörgås.

Alla som kom till avfärd var mycket nöjda, trots att avfärden försenades ca 1 timme p.g.a.
president Barack Obamas besök i Stockholm.
4 dec.

Julmötet med traditionell meny, kaffe, saffransbulle och glögg, ägde rum i Fridhemsskolans
matsal. Anslutningen var stor och det var drygt 110 personer på mötet.
Vi firade Solna stads 70-årsjubileum genom att visa filmer med anknytning till när Solna blev
stad och invigningen av Solna centrum. Anne Utter beskrev hur turerna gick när Solna blev
stad på nyåret 1943. Programmet rönte stor uppskattning.

7. Modellerna
Hagalundsrummet i museet i Charlottenburgsflygeln med Kent Fernströms modell i skala 1:200 har blivit ett
populärt utflyktsmål. Museet är öppet varje söndag vår och höst kl. 13.00–16.00, och då kommer ca 10–20
besökande. Som guider tjänstgör villiga medlemmar i vår förening.
Kents modell ”Varje grop en grav” i skala 1:100 ställdes ut på Liljevalchs vårsalong i början av året, och fick
stor uppmärksamhet. Modellen ställdes sedan ut på Virserums konsthall i Hultsfreds kommun under
sommaren och hösten.
Humlegården Fastigheter AB har ställt en lokal till förfogande för ”Varje grop en grav” på Banvaktsvägen.
8. Övriga aktiviteter
Föreningens webbplats www.hagalundsvanner.com har förnyats, och vår webbmästare Peter Bolin gör ett
mycket förtjänstfullt arbete med dess uppdatering tillsammans med Björn Sölving.
Även webbplatsen med klassbilder (www.hagalundsvanner.se/skolbilder/), som Kalle Pettersson skapade,
har utvecklats vidare tack vare Björn Sölvings stora insatser.
Fastighetskarta över municipalsamhället Hagalund från 1941 har funnits till försäljning.
En fastighetsförteckning för Hagalund är under utarbetande.
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