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Av stor betydelse för föreningens tillkomst och fortlevnad är de modeller av
Hagalund, som vår medlem Kent Fernström har byggt och stegvis byggt ut. Den
äldre modellen är i skala 1:200 och visar Hagalund som det såg ut på 1930-talet,
och den är ett unikt tidsdokument som väcker intresse hos alla betraktare.
Den finns sedan februari 2012 att beskåda i flygeln vid Charlottenburgs gård.
På senare år har Kent byggt några olika modeller i skala 1:100. Den största av
dessa, ”Varje grop en grav”, var utställd på Liljevalchs vårsalong 2013.
Om du eller ditt företag vill sponsra Kents nya projekt är du varmt välkommen
att lämna ett bidrag via PlusGirokonto 76 90 60-5. Ange Modellfonden som
meddelande till betalningsmottagaren.

Bli medlem i Gamla Hagalunds Vänner!
Föreningen Gamla Hagalunds Vänner (GHV) vårdar minnet av arbetarstadsdelen,
tidigare municipalsamhället, Hagalund i Solna som revs i slutet av 1960-talet.
De flesta av föreningens drygt 300 medlemmar växte upp i Hagalund och minns
dess blandning av idyll och armod, glädje och sorg, hopp och förtvivlan.
Vi träffas vid fyra medlemsmöten per år. Temat är alltid gamla Hagalund och
näraliggande ämnen. Vanligen träffas vi i någon lokal i eller i närheten av
Hagalund. Ibland gör vi studiebesök eller utflykter. Tid ges alltid för samtal
över en kopp kaffe, och många har på våra möten återfunnit barndoms- och
skolkamrater efter femtio år och mer. Mötena är mycket välbesökta.

Föreningen är öppen för alla, både gamla hagalundare och de som är
intresserade av stadsdelen Hagalund före 1970. Vill du veta mer innan du
bestämmer dig finns ytterligare information på vår webbplats
www.hagalundsvanner.com.
Du kan också kontakta föreningens ordförande Sten Hellqvist, tfn 08-753 22 68,
eller skicka ett e‑brev till info@hagalundsvanner.com.
Medlemsavgiften är för närvarande (2016) 150 kr. Den betalar du in på
föreningens PlusGirokonto 1 04 22‑4. Skriv Ny medlem i meddelandefältet. Glöm
inte bort att ange namn och adress om du betalar via en internetbank, gärna
också din e-postadress för nyheter från oss.
Gamla Hagalunds Vänner
Styrelsen

