Verksamhetsberättelse för Gamla Hagalunds Vänner 2016
Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner lämnar följande verksamhetsberättelse för 2016.
1. Styrelse
Vid årsmötet den 16 mars valdes följande styrelse:
Ordförande
Ledamöter

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

Konstituering
Biträdande sekreterare o webbmästare
Sekreterare och arkivarie
Expert på västra Hagalund
Klubbmästare och postmottagare
Kassör och ansvarig för
medlemsregistret
Klassbildansvarig och bildarkivarie
Kulturansvarig

Kent Fernström har varit adjungerad till styrelsen som ansvarig för modellerna.
Stig Jonsson avled strax före jul.
2. Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2016/2017 335 personer, vilket är en svag ökning sedan
föregående år. Under året hade 28 nya medlemmar registrerats.
Föreningen har fyra hedersmedlemmar: Kent Fernström, Ingvar Puke, Erik ”Kulan” Wennberg
och Sten-Axel Julin.
Tre av våra medlemmar gick bort under året: dels Bo Matson, vår Solnakonstnär, som avled på
trettondagsafton den 5 januari i en ålder av 81 år, dels Ivan Dittmer, vår egen bejublade trubadur,
som gick ur tiden den 9 juli i en ålder av 81 år och dels vår styrelseledamot Stig ”Stickan”
Jonsson, som gick bort den 22 december i en ålder av 81 år efter en kort tids sjukdom (se
dödsrunorna på vår webbplats).
3. Föreningens lokaler
Föreningen har hyrt en lokal om 249 kvadratmeter på Banvaktsvägen 18, 2 tr. i Hagalunds
industriområde där Kent bl.a. kunnat arbeta med sitt fortsatta modellbyggande. I den lokalen har
vi byggt upp ett Hagalundsmuseum, och där har styrelsen hållit sina möten och förvarat
föreningens arkiv av bilder, tavlor, dvd-filmer och dokument. Därutöver hyr föreningen också en
lokal om 70 kvadratmeter på Industrivägen 21 sedan mitten av december där Kent kan arbeta
med och ställa ut sin Stockholmsmodell. För detta ändamål hyr Kent lokalen av GHV.
I Hagalundsmuseet har vi under året kommit i bra ordning med modellutställningar, biosalong, tv
med bildspel och konstutställning med Kulans och Nils Kruskopfs tavlor.
Från och med april har vi haft öppet i museet första söndagen i månaden kl. 14–16.
Vi har under hösten haft två visningar av museet för våra medlemmar, dels söndagen den 13 och
dels onsdagskvällen den 16 november i samband med Nils Kruskopf-utställningen.
4. Styrelsemöten
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under verksamhetsåret.

5. Årsmöte
Årsmötet hölls den 16 mars i Råsundaskolans matsal efter det inledande kaffet. Cirka 80
medlemmar deltog. Efter årsmötesförhandlingarna visade Kent ett bildspel, ”15 år med Kents
modeller”, varefter Peter Bolin visade bilder från Frösundagatan.
6. Föreningsmöten
21 maj Vårutflykten gick till Malmköping med veteranbuss. Efter lunchen på Plevnagården
gjorde vi ett besök på Svenska Spårvägssällskapets museum, vilket vår hedersmedlem
Ingvar Puke hade arrangerat för oss. Ingvar var dessutom dagens trafikledare.
Sten-Axel Julin gav oss en förträfflig guidning bland hallar och byggnader och visade
oss Vagnorama, ett lokaltrafikmuseum för hela landet. Sedan åkte vi spårvagn 15 på
museispårvägen. Vi kunde även åka med ett mustangekipage. Vädret var fint så
eftermiddagskaffet kunde avnjutas på uteserveringen innan vi tackade för oss och tog
bussen hem till Solna igen. Det blev en riktig nostalgitripp för oss som vuxit upp med
spårvagn 15 och med trean från Haga södra.
29 sept. Höstmöte i Råsundaskolans matsal. Peter Bolin visade ca 60 bilder från Pionjärernas
Hagalund dvs. från Hagalunds östligaste del med Furugatan, Spetsgatan, Liljegatan och
Höjdgatan. Björn Sölving hade försett bilderna med bildtexter, vilket uppskattades.
7 dec.

Julmötet med kaffe, saffransbulle, pepparkaka och glögg ägde rum i Råsundaskolans
matsal. Cirka 80 medlemmar deltog. Eva Kjulin och Gunnel Hellqvist hade bakat
bullarna.
Peter Bolin visade ett 40-tal bilder från föreningens 15-åriga historia. Med anledning av
föreningens jubileum visade vi därefter en film från invigningen på Stockholms läns
museum 2001 av Kents modell Armod och idyll.
Under hösten hade vi framställt en jubileumsskrift, som delades ut till alla deltagarna.
Den kommer att delas ut även under kommande medlemsmöten samt på
Hagalundsmuseet.

Uthyrning av skollokaler till föreningar
Solna har under 2016 avvecklat sitt uthyrningssystem för skollokaler utan att ha
förberett något nytt system, men vi hade turen att ändå få ha vårt höst- och julmöte i
Råsundaskolans matsal tack vare fint stöd från skolans vaktmästare. När ett nytt system
är på plats är idag inte känt så vi hyr i stället in oss i Ekensbergskyrkan. En
samlingslokal för föreningar uppe i Hagalund är under arbete och beräknas bli klar
under våren. Styrelsen kommer att undersöka huruvida den är lämplig för våra
medlemsmöten.
7. Modellerna
Hagalundsrummet i Charlottenburgsflygeln med Kent Fernströms modell Armod och idyll 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.
Vi har stått med i Solnas Kulturkalender med våra modellvisningar.
Kents modell Varje grop en grav i skala 1:100 är permanent utställd i vårt Hagalundsmuseum på
Banvaktsvägen 18, och modellen Yttersta Hagalund har varit utställd på Sven-Harrys
konstmuseum vid Vasaparken i Stockholm fram till den 7 februari innan den och alla tavlor

flyttades tillbaka till Olle Olsson Hagalund-museet där den har sin permanenta hemvist.
Under tiden 28 november 2015–7 februari 2016 hade Sven-Harrys konstmuseum en stor Olle
Olsson Hagalund-utställning med 100 tavlor, varav många aldrig visats tidigare eftersom de är i
privat ägo.
Vi ordnade två medlemsträffar där under januari. Många medlemmar besökte utställningen, som
var mäkta populär!
8. Övriga aktiviteter
Föreningens webbplats www.hagalundsvanner.com 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 vidareutvecklat webbversionen av Kent Fernströms fastighetsägarförteckning
för Hagalunds municipalsamhälle med många sökfunktioner.
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 och ingår i
Nätverket för Hagalunds framtid där alla bostadsrättsföreningarna och intresseorganisationerna i
Hagalund ingår.
Vi följer frågan om omdaningen av Hagalund och hur Sverigeförhandlingen landar för Solna
med de önskade T-banestationerna i Hagalund och i industriområdet, något som i högsta grad
kan komma att påverka våra lokaler.
Föreningen har under året haft sin ekonomiska verksamhet i två skilda enheter, dels den ideella
föreningsverksamheten och dels museiverksamheten, vilken är momspliktig och står för
lokalerna.
Årets samlade resultat blev ett underskott på 5 056 kr. För detaljer se de två boksluten.

Föreningen har fortsatt samarbeta med Solna hembygdsförening och genomförde en gemensam
filmkväll i Solna gymnasium den 11 februari. Vi visade filmer från gamla Hagalund och Solnas
skolväsende med bl.a. byggandet av Solna läroverk. Det blev en stor framgång med mer än 250
besökare.
Solna i mars 2017
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ordförande
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sekreterare
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kassör
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Björn Sölving

Erik ”Kulan” Wennberg

Peter Bolin

