Verksamhetsberättelse för Gamla Hagalunds vänner 2020
Styrelsen för Gamla Hagalunds Vänner lämnar följande verksamhetsberättelse för 2020.
1. Styrelsen
Vid årsmötet den 17 mars valdes följande styrelse:
Arne Öberg, ordförande (nyval)
Christina Ekengård, sekreterare (omval)
Marianne Matsson, kassör (omval)
Peter Bolin, webbansvarig/ansvarig för bildarkivet (omval)
Ralph Kjulin, klubbmästare/postmottagare (omval)
Anders Lindahl, teknikansvarig (omval)
Olle Törnqvist, hagalundshistorisk guide (omval)
Erik ”Kulan” Wennberg, kulturansvarig (omval)
Adjungerade: Kent Fernström (modellansvarig) och Magnus Persson. Sten Hellqvist avgick som ordförande på årsmötet efter att ha varit styrelseledamot sedan 2007 och ordförande sedan 2014.
2. Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2019/2020 279 personer, vilket är en minskning med tre medlemmar sedan föregående år. Under året har fem nya medlemmar registrerats.
Föreningen har fyra hedersmedlemmar: Kent Fernström, Sten-Axel Julin, Ingvar Puke och Erik ”Kulan”
Wennberg.
Åtta av våra medlemmar gick bort under året: Kjell Allestedt, Ingela Backlund, Leif Björnqvist, Stig Johansson, Kenth Jonsson, Bengt Olsson, Jocke Peltomäki och Rosmari Qvennerstedt.
3. Pandemin satte stopp för nästan all verksamhet
Föreningen fick ett extra tufft år till följd av pandemin. Nästan all verksamhet sattes på paus, och det
var inte möjligt att träffa styrelsen fysiskt. Med några få veckors undantag ställde styrelsen in all verksamhet – med hänsyn till de regler och rekommendationer som kom att gälla i takt med att smittspridningen ökade.
Föreningen har varit mycket noggrann med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när
det gäller folksamlingar och öppethållande. Styrelsen har trots detta löpande träffats för att följa
händelseutvecklingen och börjat planera verksamhet som ska vara möjlig att starta när restriktionerna lättas för vår verksamhet.
4. Föreningens lokaler
Hagalundsmuseet
Föreningen har fortsatt att hyra lokalen om 249 kvadratmeter på Banvaktsvägen 18, 2 tr. i Hagalunds
industriområde där Kent Fernström 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.

Under perioden januari–mars var museet öppet en söndag i månaden kl. 14.00–16.00. På grund av
covid-19-pandemin har museet varit stängt sedan april 2020. Styrelsen har prioriterat att hålla öppet
i Hagalundsrummet på Charlottenburg när så har varit möjligt.
Hagalundsrummet på Charlottenburg
Hagalundsrummet var öppet söndagar kl. 13.00–16.00 fram till mitten av mars. Hembygdsföreningen
beslutade då att stänga Charlottenburg tills vidare, vilket medförde att även Hagalundsrummet
måste hålla stängt. Några få veckor under september och oktober hade vi öppet i Hagalundsrummet
med en begränsning om max. tre besökare. Då smittspridningen åter ökade under hösten stängde vi
åter Hagalundsrummet i samråd med hembygdsföreningen.
5. Styrelsemöten
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under verksamhetsåret. Under året ställde styrelsen om
till att ha digitala möten. Då styrelsen inte kunde träffas fysiskt har våra möten hållits via ett webbverktyg som heter Zoom, där ledamöterna loggar in med ljud och bild. Det har fungerat över förväntan och gjort det möjligt att över huvud taget kunna genomföra styrelsemöten.
6. Årsmöte
Årsmötet hölls den 17 mars i Ekensbergskyrkan efter det inledande kaffet. På grund av covid-19-situationen, som just vid den tiden börjat bli akut, deltog endast 22 medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna visade Peter Bolin bilder från Brahelund och Vasalund.
7. Föreningsmöten
Pandemin satte stopp för nästan all verksamhet, så denna del av verksamheten har blivit mycket lidande.
8. Modellerna
Hagalundsrummet i Charlottenburgsflygeln med Kent Fernströms modell Armod och idyll i skala
1:200 var välbesökt under de söndagar det var möjligt att hålla öppet. Som guider tjänstgör villiga
medlemmar i vår förening.
Kents modell Varje grop en grav i skala 1:100 är permanent utställd i vårt Hagalundsmuseum på Banvaktsvägen 18, se ovan, och modellen Yttersta Hagalund i Olle Olsson Hagalund-museet.
Under 2020 har Kent arbetat med en modell av Klarakvarteren som de såg ut omkring 1950 innan rivningarna kom i gång. Arbetet med den modellen fortsätter under 2021.
9. En gåva från Frälsningsarmén i Hagalund
Föreningen fick en fin gåva av det som en gång i tiden var Frälsningsarmén i Hagalund. Verksamheten
har för länge sedan lagts ned, men tre fina fanor har överlämnats till föreningen.
10. Svar på samråd i Solna stad
För att värna minnet av Hagalund har föreningen försökt bevaka och avge yttrande när någon av de
få kvarvarande fastigheterna från gamla Hagalund är hotade. Stinsvillan vid Solna station är ett av de
få kvarvarande husen som har anknytning till Hagalund, även om byggnaden strikt geografiskt inte
ligger där. Den hör till det som fram till 1955 hette Hagalunds station. Solna stad har lagt fram ett förslag om rivning av huset inom ramen för ett större projekt där hela stationsområdet ska omdanas.

Föreningen lämnade in ett samrådsyttrande där vi lyfte fram det stora värde som ett bevarande av
denna fastighet skulle ha för att stärka minnet av Hagalund – som det en gång i tiden såg ut.
11. Övriga aktiviteter
Föreningens webbplats www.hagalundsvanner.com har uppdaterats och utökats under året. Tyvärr
uppdateras inte klassbilderna längre sedan Björn Sölving avled 2019. Vi hoppas fortfarande på att någon ska vara villig att ta över det ansvaret.
Föreningen har under året haft sin ekonomiska verksamhet i två skilda resultatenheter, dels den ideella föreningsverksamheten och dels museiverksamheten, vilken är momspliktig och står för lokalerna.
Årets samlade resultat blev ett underskott på 4 795 kr. För detaljer, se de två boksluten.
Föreningen har fortsatt att samarbeta med Solna hembygdsförening och föreningen Ett levande Hagalund. Peter Bolin har deltagit i Arbetsgruppen för Hagalunds framtid som företrädare för föreningen.
Styrelsen har under året försökt samverka runt en viktig fråga. Det gäller frågan om att stärka minnet
av Hagalund som stadsdel. Det har gått mer än 50 år sedan större delen av stadsdelen revs, och för
att stärka minnet av Hagalund tog styrelsen på sig att ta fram ett antal personporträtt över starka och
viktiga karaktärer i vår stadsdel under perioden 1890–1970. Det arbetet fortlöper under 2021, och
det är vår förhoppning att vi ska kunna visa upp dessa porträtt inom kort.
En annan viktig fråga som styrelsen tog på sig var att se över broschyrer och material om själva föreningen och om de tillgängliga modellerna av Hagalund.
Vi blickar framåt
Det är styrelsens förhoppning att vi inom kort ska kunna återuppta vår verksamhet och åter sprida
kunskap om Hagalund som stadsdel med fokus på stadsdelens spännande kulturhistoria.
När styrelsen nu kallar till årsmöte för 2021 är det ett rejält försenat årsmöte. Det sker inför en förväntad ökad smittspridning och risk att pandemin inte är över än. Vi hoppas att vi kan genomföra årsmötet fysiskt, men vi är redo för att även kunna genomföra årsmötet digitalt.
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