Verksamhetsberättelse för Gamla Hagalunds Vänner 2015
Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner lämnar följande verksamhetsberättelse för 2015.
1. Styrelse
Vid årsmötet den 5 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.
2. Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2015/2016 330 personer, vilket är en ökning med 12 personer sedan
föregående år. Under året kunde 27 nya medlemmar registreras.
Föreningen har två hedersmedlemmar, Ingvar Puke och Kent Fernström.
Våra två äldsta medlemmar gick bort under året. Dels Hans Åkerman, som gick ur tiden den 13 oktober
bara två veckor innan han skulle ha fyllt 95 år och dels vår mångårige medlem Lars-Erik ”Lasse”
Söderström, som gick bort den 27 december just fyllda 88 år, se vår webbplats.
3. Föreningslokal
Föreningen har disponerat dels en lokal om 70 kvadratmeter på Industrivägen 21, Solna, där styrelsen hållit
sina möten och förvarat föreningens arkiv av bilder, tavlor, dvd-filmer och dokument och dels en lokal om
249 kvadratmeter på Banvaktsvägen 18, 2 tr. där Kent bl.a. kunnat arbeta med modellerna av kv. Valhall
och kv. Odin i skala 1:50. Den 19 september flyttade vi över hela vår verksamhet till Banvaktsvägen sedan
vi skrivit ett förmånligt hyreskontrakt med Humlegården Fastigheter AB.
Vi har under hösten inrättat oss i den nya lokalen och inrett och byggt upp det Hagalundsmuseum som var
ett av målen med flytten. Från och med april kommer vi att ha öppet första söndagen i månaden kl. 14–16.
4. Styrelsemöten
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under verksamhetsåret.
5. Årsmöte
Årsmötet hölls den 5 mars i Råsundaskolans matsal efter kaffet. Cirka 80 medlemmar deltog. Efter årsmötesförhandlingarna presenterade Kent sin fastighetsägarförteckning och Björn Sölving det nya webbaserade
fastighetsägarregistret, och sedan visade Björn filmen Kärnan! – Kulturberättelser från Solna (2014).
6. Föreningsmöten
26 maj

Vårmötet i Råsundaskolans matsal lockade ett drygt 70-tal medlemmar.
Efter sedvanligt kaffe presenterade vår medlem Jan-Erik Ulrikson de bilder han skänkt till
föreningen och därefter visade Peter Bolin ett urval av dessa bilder från gamla Hagalund. Intresset
var stort och kommentarerna var många.

5 sept.

Bussutflykt till Kulans hantverkshus på Blidö i vackert sommarväder. Resan i de två
veteranbussarna gick planenligt. Vi var ca 75 deltagare som åt lunch tillsammans, och sedan

kunde beskåda hantverkshuset med alla dess samlingar och konstutställning. Peter Bolin visade
filmen Skärgård (1939). Till eftermiddagskaffet fick vi lyssna på Kulans intressanta och roliga
presentation innan det så småningom bar av hemåt igen.
3 dec.

Julmötet med kaffe, saffransbulle, pepparkaka och glögg ägde rum i Råsundaskolans matsal.
Cirka 70 medlemmar deltog. Eva Kjulin och Gunnel Hellqvist hade bakat bullarna.
Peter Bolin visade ett 60-tal bilder från gamla Hagalund.

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. Den 13 september, då det var vernissage på Charlottenburg, kom det ca 60 besökare.
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 den nya lokalen på Banvaktsvägen
18, och modellen Yttersta Hagalund har varit utställd i Olle Olsson Hagalund-museet fram till slutet av
november då modellen och alla tavlor flyttades över till Sven-Harrys konstmuseum vid Vasaparken i
Stockholm.
Under tiden 28 november–7 februari hade nämligen Sven-Harrys konstmuseum en stor Olle Olsson
Hagalund-utställning med 100 tavlor, varav många aldrig visats tidigare eftersom de är i privat ägo. 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. Den publicerades efter årsmötet.
Fastighetskarta över municipalsamhället Hagalund från 1941 har funnits till försäljning.
Solna stads planerade förtätning av Hagalund har föranlett oss att arbeta fram förslag till återuppbyggnaden 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
framtida bebyggelse där alla bostadsrättsföreningarna och intresseorganisationerna i Hagalund ingår.
Föreningen har under året delat upp sin ekonomiska verksamhet i två skilda enheter, dels den ideella
föreningsverksamheten och dels museiverksamheten, vilken är momspliktig och står för den nya lokalen.
Föreningen har börjat samarbeta mer aktivt med Solna hembygdsförening och genomförde en gemensam
filmkväll i Solna gymnasium den 5 februari 2015. Vi visade filmer från gamla Hagalund och Solnas
skolväsende med bl.a. byggandet av Solna läroverk. I pausen bjöd vi på äppelmust. Det blev en stor
framgång med mer än 350 besökare.
Solna den 29 februari 2016
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