
Verksamhetsberättelse för Gamla Hagalunds Vänner 2014 

Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014. 

 

1. Styrelse 

Vid årsmötet den 25 mars valdes följande styrelse: 

 

Ordförande  Sten Hellqvist (nyval) 

  Konstituering 

Ledamöter Peter Bolin (omval) Biträdande sekreterare o webbmästare 

 Christina Ekengård (omval) Sekreterare och arkivarie 

 Stig Jonsson (omval) Expert på västra Hagalund 

 Ralph Kjulin (omval) Klubbmästare och postmottagare 

  Anders Lindahl (omval) Kassör och ansvarig för medlemsregistret 

 Björn Sölving (nyval) Klassbildansvarig och bildarkivarie 

 Erik ”Kulan” Wennberg (omval) Kulturansvarig 

 

Den avgående ordföranden Anne Utter avtackades efter sina fem framgångsrika år som ordförande av den 

tillträdande ordföranden Sten Hellqvist. 

Kent Fernström har varit adjungerad till styrelsen som ansvarig för modellerna.  

2. Medlemmar 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2014/2015 318 personer, vilket är en ökning med 1 person sedan 

föregående år. Under året kunde 36 nya medlemmar registreras. 

Föreningen har två hedersmedlemmar, Ingvar Puke och 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 och där Kent bl.a. 

kunnat arbeta med modellerna av kv. Valhall och kv. Odin i skala 1:50. 

4. Styrelsemöten 

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret. 

5. Årsmöte 

Årsmötet hölls den 25 mars i Råsundaskolans matsal. Cirka 85 medlemmar deltog. 

Efter årsmötesförhandlingarna visade Peter Bolin fyra filmer från gamla Hagalund och Ivan Dittmer 

framförde några sånger av Ruben Nilson och Astrid Lindgren. 

 

6. Föreningsmöten 

 

27 maj Kent Fernström premiärvisade den nya lokalen på Banvaktsvägen 18 för intresserade 

medlemmar. Modellen Varje grop en grav är utställd där.  

Därefter deltog ett 90-tal medlemmar i vårmötet i Råsundaskolans matsal. 

Efter sedvanligt kaffe visade och berättade Björn Sölving om hur man hittar Hagalundsbilder på 

webben. Peter Bolin visade sedan bilder från gamla Hagalund.  

 

11 sept. Guidat besök på Spårvägsmuseet, som blev mycket lyckat. Det var 34 intresserade medlemmar 

som fick lyssna på en spännande genomgång, som började med ”roddarmadammerna” och gick 

fram till dagens nya spårvägslinjer och planerade T-baneutbyggnad.  

Efter guidningen serverades kaffe och smörgås i cafeterian. Sten delade ut äpplen från den egna 

trädgården. Därefter blev det lite tid för egna studier. 

 



3 dec. Julmötet med kaffe, saffransbulle, pepparkaka och glögg ägde rum i Råsundaskolans matsal. 

Cirka 90 medlemmar deltog. Eva Kjulin och Gunnel Hellqvist hade bakat bullarna. 

Peter Bolin visade ett 40-tal bilder från Järvagatan. Därefter fick deltagarna tävla i 

fastighetskunskap genom att ange gata och nummer för 10 husbilder. Den som först angav rätt 

adress fick en chokladkaka i pris. Programmet rönte stor uppskattning. 

Det var lite extra spännande inför detta möte eftersom en stor del av Råsunda inklusive skolan 

låg strömlöst när vi körde dit för att förbereda mötet. Innan vi hann köra iväg för att köpa 

ljusstakar och stearinljus hann dock strömmen komma tillbaka.  

 

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. Den 7 september, som var sista dagen för sommarens konstutställning på 

Charlottenburg, kom det ca. 80 besökare till Hagalundsrummet.  

Som guider tjänstgör villiga medlemmar i vår förening.  

Från och med september står vi med i Solnas Kultur- och evenemangskalender med våra modellvisningar.  

Kalendern ges ut för två till tre månader i taget och just nu är det Februari – Mars-kalendern som gäller. 

Kents modell Varje grop en grav i skala 1:100 är permanent utställd i den nya lokalen på Banvaktsvägen 

18 sedan den varit utställd i Virserums konsthall under sommaren och hösten 2013.  

Humlegården Fastigheter AB har ställt den nya lokalen till förfogande.  

8. Övriga aktiviteter 

 

Föreningens webbplatser www.hagalundsvanner.com och www.hagalundsvanner.se/skolbilder/ har 

förnyats och utvecklats vidare tack vare Björn Sölvings stora insatser, och vår webbmästare Peter Bolin 

gör ett mycket förtjänstfullt arbete med dess uppdatering.  

Björn Sölving har utvecklat en webbversion av Kent Fernströms fastighetsägarförteckning för Hagalunds 

municipalsamhälle med många sökfunktioner. Den ska enligt planerna publiceras efter årsmötet 2015. 

Fastighetskarta över municipalsamhället Hagalund från 1941 har funnits till försäljning.  

 

Solna stads planerade förtätning av Hagalund har föranlett oss att arbeta fram förslag till återuppbygg-

naden av i första hand kvarteret Valhall inom kvarteret Sunnan eller i andra hand kvarteret Odin. 

Föreningen samarbetar i den frågan med andra berörda aktörer, bl.a. Brf. Kyrkbacken. 

 

För att kunna skriva kontrakt om lokaler med Humlegården Fastigheter AB har vi låtit momsregistrera 

föreningens nya ekonomiska verksamhet kallad museiverksamhet.  

 

Föreningen har börjat samarbeta mer aktivt med Solna Hembygdsförening och har planerat en gemensam 

filmkväll i Solna Gymnasium den 5 februari 2015.  

 

Solna den 14 februari 2015 

 

 

 

 

Sten Hellqvist  Christina Ekengård  Anders Lindahl  Peter Bolin  

ordförande sekreterare kassör 

 

 

 

 

Stig Jonsson  Ralph Kjulin  Björn Sölving  Erik ”Kulan” Wennberg 

http://www.hagalundsvanner.com/
http://www.hagalundsvanner.se/skolbilder/

