
Verksamhetsberättelse för Gamla Hagalunds Vänner 2019 

Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner lämnar följande verksamhetsberättelse för 2019. 

 

1. Styrelse 

Vid årsmötet den 12 mars valdes följande styrelse: 

 

Ordförande  Sten Hellqvist (omval) 

  Konstituering 

Ledamöter Peter Bolin (omval) Webbmästare o. biträdande sekreterare 

 Christina Ekengård (omval) Sekreterare och arkivarie 

 Ralph Kjulin (omval) Klubbmästare och postmottagare 

  Anders Lindahl (omval) Teknikansvarig 

  Marianne Matson (omval) Kassör 

 Olle Törnqvist (omval) Hagalundshistorisk expert 

 Erik ”Kulan” Wennberg (omval) Kulturansvarig 

 

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

2. Medlemmar 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2019/2020 282 personer, vilket är en minskning sedan fö-

regående år. Under året har 9 nya medlemmar registrerats. 

 

Föreningen har fyra hedersmedlemmar: Kent Fernström, Ingvar Puke, Erik ”Kulan” Wennberg och 

Sten-Axel Julin. 

 

Sju av våra medlemmar gick bort under året: Britt-Marie Spåls född 1930, Inger Ljung född 1941, 

Gunnar Ström född 1935, Gudrun Allestedt född 1927, Björn Sölving född 1939, Evy Scott född 

1943, och Harry Hennicks född 1924.  

 

3. Föreningens lokaler 

Hagalundsmuseet  

Föreningen har fortsatt att hyra lokalen om 249 kvadratmeter på Banvaktsvägen 18, 2 tr. i Hagalunds 

industriområde där Kent bl.a. kunnat arbeta med sitt fortsatta modellbyggande. Museilokalen har 

fungerat bra liksom styrelserummet där vi även förvarar föreningens arkiv av bilder, tavlor, dvd-

filmer och dokument.  

 

I Hagalundsmuseet har vi under året visat upp Kents vintermodell och den nya modellen av 

Kapellgatan i Huvudsta med en bebyggelse som påminde om gamla Hagalund. Modellen stod under 

hösten i Solna hembygdsgård i den Huvudstautställning de hade under hösten. Kent håller även på att 

bygga husen längs Klarabergsgatan i Stockholm 1950 (1:100).  

 

En riktig höjdpunkt under året var konstutställningen med tavlor av Erik ”Kulan” Wennberg och 

foton av Lotta Quiding den 9–10 november och den 1 december. Den blev välbesökt. 

 

Entréhallen har kunnat fungera som biosalong för mindre grupper upp till ca 15 personer. Längst in i 

utställningslokalen har vi på en tv visat bildspel från gamla Hagalund. Under hösten var det premiär 

för ett helt nytt bildspel. 

 

Under hela året har vi haft öppet i museet första söndagen i månaden kl. 14–16 med förlängt 

öppethållande i samband med utställningar.  



 

Hagalundsrummet i flygeln till Charlottenburgs gård har fortsatt att fungera bra, och vi har monterat 

hyllor under taket för att kunna visa husmodeller i skala 1:50 från bl.a. södra sidan av Hagavägen.  

4. Styrelsemöten 

Styrelsen har haft sex protokollförda möten under verksamhetsåret: den 16/1, 19/2, 21/3, 15/5, 29/8 

och den 22/10. 

5. Årsmöte 

Årsmötet hölls den 12 mars i Ekensbergskyrkan efter det inledande kaffet. Cirka 70 medlemmar 

deltog. Efter årsmötesförhandlingarna visade Kent Fernström Huvudstabilder och pratade om 

stadsdelens historia. 

 

6. Föreningsmöten 

 

16 maj Vårutflykten gick till Karlbergs slott där vi blev guidade av chefen för skoldetaljen Fredrik 

Svärd. Karlbergsbesöket blev en sannskyldig historielektion med massor av intressanta 

detaljer om Carl Carlsson Gyllenhielm, halvbror till Gustav II Adolf, och hans öden och 

äventyr. Hans hovställe från 1632 blev senare kungligt slott och sedan krigsakademi, som 

det fortfarande är i dag.  

 

1 juni Regementsvandringen på S1:s gamla område guidade av den tidigare utbildningschefen 

Per-Olof Westergren. Ca 30 personer deltog och fick en gedigen presentation av en epok 

inom svenska försvaret. Det blev en exposé över olika kommunikationstekniker från 

brevduvor och spaningsballonger till allt mer avancerade radioapparater.  

 

21 sept. Hagalundsvandring med Peter i det som är kvar av gamla Hagalund. Vi var 8 deltagare. 

Vandringen avslutades i vårt museum med kaffe och visning av Kents nya modell av 

Kapellgatan i Huvudsta våren 1960. Vi passade även på att fira Kent, 20 år som 

modellbyggare. 

 

24 sept. Höstmöte i Ekensbergskyrkan med Peters bildvisning om Hagalunds okända hörn, Norra 

långgatan med omgivande kvarter. Ca 60 personer deltog. 

 

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

Peter Bolin visade filmer om Hagalunds historia med bl.a. spårvagn 15. 

Cirka 70 personer deltog. Eva Kjulin och Gunnel Hellqvist hade bakat bullarna. 

 

Vid mötena har vi fortsatt att dela ut vår jubileumsskrift till medlemmarna.  

 

Den 21 februari ordnade vi en filmkväll på läroverket (Solna gymnasium) tillsammans med Solna 

hembygdsförening. Vi visade bl.a. en Råsundafilm på 51 minuter, läroverksfilmen och filmen om 

repslageriet. Det kom ca 250 personer. 

 

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 evenemangskalender och sedan i Kultur i Solna med våra modellvisningar 

och konstutställningar. 



 

 


