
Verksamhetsberättelse för Gamla Hagalunds Vänner 2017 

Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner lämnar följande verksamhetsberättelse för 2017. 

 

1. Styrelse 

Vid årsmötet den 16 mars valdes följande styrelse: 

 

Ordförande  Sten Hellqvist (omval) 

  Konstituering 

Ledamöter Peter Bolin (omval) Biträdande sekreterare o webbmästare 

 Christina Ekengård (omval) Sekreterare och arkivarie 

 Ralph Kjulin (omval) Klubbmästare och postmottagare 

  Anders Lindahl (omval) Kassör och ansvarig för medlemsregistret 

 Olle Törnqvist (nyval) Övrig ledamot 

 Erik ”Kulan” Wennberg (omval) Kulturansvarig 

 

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

Marianne Matson har varit adjungerad till styrelsen för hjälp med bokföringen 

2. Medlemmar 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2017/2018 296 personer, vilket är en minskning sedan fö-

regående år. Under året har 7 nya medlemmar registrerats. 

 

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

och Sten-Axel Julin. 

 

Fem av våra medlemmar gick bort under året: Laila Sethfors född 1935, Jim Stenefjäll, född 

1935, Ann Marie Ljungqvist, född 1934, Christer Sjögren, född 1944 och Bertil Löf, född 1945.  

3. Föreningens lokaler 

Hagalundsmuseet  

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

galunds industriområde där Kent bl.a. kunnat arbeta med sitt fortsatta modellbyggande. Museilo-

kalen har fungerat bra liksom styrelserummet där vi även förvarar föreningens arkiv av bilder, 

tavlor, DVD-filmer och dokument. Därutöver har föreningen under det första halvåret också hyrt 

en lokal om 70 kvadratmeter på Industrivägen 21 där Kent kunnat arbeta med och ställa ut sin 

Stockholmsmodell. För detta ändamål har Kent hyrt lokalen i andra hand av GHV.  

I Hagalundsmuseet har vi under året visat upp Kents vintermodell, fyra av kvarteren söder om 

Hagavägen (1:50) samt den Stockholmsmodell i skala 1:100 av Jacobskvarteren mellan 

Malmskillnadsgatan och Kungsträdgården och mellan Hamngatan och Jakobsgatan.  

 

En riktig höjdpunkt under året var den retrospektiva utställningen med Bosse Matsons tavlor un-

der april och början av maj. 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 ett bildspel från gamla Hagalund.    

 

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

 

Vi har under hösten haft två speciella visningar av Jacobsmodellen för våra medlemmar, och vi 

har tagit emot en grupp från Liljevalchs vänner.  

4. Styrelsemöten 

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret. 

5. Årsmöte 

Årsmötet hölls den 28 mars i Ekensbergskyrkan efter det inledande kaffet. Cirka 80 medlemmar 

deltog. Efter årsmötesförhandlingarna visade Peter Bolin några filmer med Hagalundsanknyt-

ning. 

 

6. Föreningsmöten 

 

21 maj Vårutflykten gick till Ängsö nationalpark med båt från Nybroviken. På Ängsö möttes vi 

av Fredrik Sigsarve (naturbevakare på ön) som guidade oss förtjänstfullt. 

   

Vädret var fint så eftermiddagskaffet kunde avnjutas på rastplatsen intill naturrummet 

innan vi tog båten hem till Stockholm igen. Det blev en riktig natur- och kulturutflykt 

med 21 deltagande medlemmar. 

 

29 sept. Höstmöte i Ekensbergskyrkan med visning av Ove Spångares bilder. Ove inledde och 

kommenterade även en del bilder. 78 deltog. 

 

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

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

Peter Bolin visade ett 20-tal bilder från föreningens utflykt till Ängsö och några filmer, 

bland annat om Slussen och skärgården.  

 

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

 

Uthyrning av skollokaler till föreningar 

Solna har under 2016 avvecklat sitt uthyrningssystem för skollokaler utan att ha förberett något 

nytt system. När ett nytt system är på plats är idag inte känt så vi hyr i stället in oss i Ekensbergs-

kyrkan. En samlingslokal för föreningar uppe i Hagalund är färdigställd med utrymme för 100 

personer men bara säkerhetsklassad för 50 personer. Styrelsen kommer att undersöka huruvida 

det går att komplettera lokalen med ytterligare en nödutgång så att den kan klassas för 100 perso-

ner och därmed bli 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 före-

ning.  

 



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 i Olle Olsson Hagalund-museet. 

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 ar-

bete med dess uppdatering. 

 

Fastighetskarta över municipalsamhället Hagalund från 1941 har funnits till försäljning.  

 

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

byggnaden 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 in-

går. 

 

Vi följer frågan om omdaningen av Hagalund och hur Sverigeförhandlingen landat 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 loka-

lerna.  

 

Årets samlade resultat blev ett överskott på 1 820 kr. För detaljer, se de två boksluten.  

 

Föreningen har fortsatt samarbeta med Solna hembygdsförening och genomförde en gemensam 

filmkväll i Solna gymnasium den 6 april. Vi visade filmer från gamla Hagalund och Solnas skol-

väsende med bl.a. byggandet av Solna läroverk. Det blev en stor framgång med ca 250 besökare. 

 

Bok om Hagalunds industriområde 

Under 2017 inleddes arbetet med en bok om Hagalunds industriområde. Initiativtagare är Hum-

legården Fastigheter AB, som äger en stor del av fastighetsbeståndet i området. Solna stad är 

också engagerat i projektet, men det är Humlegården som står för kostnaderna. 

 

Ursprungsidén från Humlegårdens sida var att föreningen skulle sammanställa hela boken, vilket 

i praktiken visade sig vara omöjligt att göra på ideell basis eftersom boken förutsattes vara klar 

sommaren 2018. Lösningen blev att Humlegården anlitade en redaktör, Bo Madestrand, som sva-

rar för huvuddelen av arbetet, och en arkitekturhistoriker, Malin Zimm. 

 

Föreningen bidrar med ett kapitel om industriområdets historia som Peter Bolin är huvudansva-

rig för. Startpunkten för detta var ett gruppsamtal i vår föreningslokal i november. Deltagare i 

samtalet var Peter Bolin, Kent Fernström, bröderna Ove och Ralph Kjulin, Tommy Källbäck och 

Olle Törnqvist. Alla berättade om sina minnen av industriområdet. Kent fortsatte sedan med ar-

kivforskning. Målet är att hela boken ska vara färdig i slutet av sommaren 2018. 



Solna i mars 2018 

 

Sten Hellqvist  Christina Ekengård  Anders Lindahl  Peter Bolin  

ordförande sekreterare kassör 

 

 

 

Ralph Kjulin  Olle Törnqvist  Erik ”Kulan” Wennberg 


