FÖRENINGEN ETT LEVANDE HAGALUND
Hagalundsgatan 33, 169 66 SOLNA, e-mail: leve.lunden@hotmail.se, postgiro 4799025-4,
Organisationsnummer: 802450-6472

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014
Föreningen Ett Levande Hagalund avger efter avslutat verksamhetsår följande
verksamhetsberättelse.

Styrelsen
Styrelsen har under år 2014 haft följande utseende:
Ordförande:
Zacharias Zagoritis (Apollo)
Vice ordförande:
Sûkrî Demir (Fp men som enskild medlem)
Kassör:
Jan-Olov Andersson (enskild medlem)
Sekreterare
Eva Sandblad (enskild medlem)
Sekreterare
May Termini (Italienska föreningen)
Ledamöter:
Herta Fischer (ABF)
Mebrat Bereket (Eritreanska föreningen)
Monica Eriksson (Centerpartiet)
Fredrik Johansson (SSU)
Ersättare

Carola Andersson Mellqvist (Hagalundsparken)
Jens Andersson (Mp)
Thabo ´Muso (S i Hagalund)
Claes Bidebo (Brf Blåkulla)
Benjahmin Gaspar Anselmo (Borådet Nordan)

Adjungerade

Boel Carlsson (Lhf Nordstjärneparken)
Ludde Lindström

Revisorer

Gunilla Watervall-Eklund
Bengt Thorselius

Revisorsuppleant

Vacilis Giayyopoulos

Valberedning

Birger Nord (Brf Hagalunden)
Arne Öberg (Socialdemokraterna)
Marianne Melander (Folkpartiet)

Betalande föreningar under år 2014
21 st medlemsföreningar samt 3 enskilda medlemmar.
Blue Hill
Eritreanska föreningen
Fritid Hagalundsparken
Gamla Hagalunds Vänner
Grekiska föreningen i Solna
Hagalunds Koloniträdgårdsförening
Italienska föreningen i Solna
Ankaret Äldrecentrum
Lions Club Solna
Solna Församling
Bostadsrättsförening Hagalunden
Rikshem
Hgf Nordstjärneparken
HSB Brf Blåkulla

Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet i Solna

Vi saknade ABF, Apollon Solna FK, Carema samt Signalisten.
Hemsida/Facebook
Monica Eriksson uppdaterar och sköter föreningens Facebook,

Styrelsen har under året genomfört 11 st protokollförda styrelsemöten, ett Årsmöte den 19
mars, samt ett Höstmöte den 11 november.
Styrelsen sände den 15 februari 2014 ett brev till Signalistens styrelse och VD med kännedom
till Kommunledning och kultur och fritidsförvaltningen och meddelade att föreningen Ett
Levande Hagalund alltjämt var beredda att ta hand om Flaggskeppets lokaler för uthyrning till
boende och föreningar i Hagalund och Solna. Detta förutsatt att ett stöd fanns från Signalisten
och/eller kommunen . Tyvärr fick vi inte heller denna gång gehör för detta och lokalerna har
varit fortsatt uthyrda till andra intressenter under år 2014.
Styrelsen sände under februari 2014 en bidragsansökan till Solna kultur och fritidsförvaltning
för att kunna genomföra Sveriges nationaldag på Hagalunds Torg. Bidragsansökan avslogs
med motivering att alla Solnabor bör fira tillsammans i Hagaparken där Staden hade flera
arrangemang.
Även under 2014 har föreningen samarbetat med Solna Kulturskola i dess 3-åriga projekt
”mitt kvarter”. Projektet avslutades den 31 december 2014
Föreningen är fortsatt ansluten som medlem till Rådet för lokal utveckling i Stockholm.
En trottarpratare har inköpts och 3 st HAGALUNDSNYTT har satts upp för att informera
Hagalundsinnevånarna om vad som händer i Hagalund.
Ekonomi
Vi hänvisar till den ekonomiska berättelsen.

AKTIVITETER UNDER ÅRET
Julgransplundring
Söndagen den 12 januari genomförde styrelsen i samarbete med Borådet Nordan, som också
sponsrade en julgransplundring på Hagalunds Torg. Det var den första riktigt kalla dagen,
cirka 15 minusgrader. Uppslutningen av barn var inte så stor men de som kom både dansade
runt granen och träffade tomten som delade ut godispåsar. Trots kylan och dålig uppslutning
var det en lyckad julgransplundring och barnen som kom hade roligt.
Café i Ankaret/kontorsrum
Föreningen har även under år 2014 haft tre personer på plats på Ankarets caféverksamhet
varje måndag och där serverat kaffe, smörgåsar och våfflor. I gengäld har föreningen tillgång
till ett litet kontorsrum där föreningens dator, skrivare och arkiv finns på plats.
Valborgsmässoafton
Valborgsmässoafton genomfördes även i år. En 15-mannakör från KTH fanns även i år på
plats och sjöng in våren. Många besökare uttryckte glädje och tacksamhet för arrangemanget.
Cirka 500 personer fanns på plats. Eritreanska föreningen serverade te och kakor.
Socialdemokraterna hade ordnat med kaffe och bröd.
Höstmöte
Årets höstmöte hölls den 11 november och 27 personer från olika medlemsföreningar deltog.
Fokus på höstmötet blev Hagalund i framtiden. Boel Carlsson redogjorde för huvuddragen i
stadens utvecklingsstrategi och hur långt processen fortlöpt hittills. Hon lyfte också upp vissa
delar som de boende i området särskilt behöver fundera ikring.
Arbetsgrupper
Styrelsen bildade år 2013 tre stycken arbetsgrupper som under år 2014 varit aktiva inom:
Ungdomsgruppen där 3 st möten med ungdomar har genomförts.
De möten som ungdomsgruppen haft har dels syftat till att lokalisera vilka ungdomar som
varit i behov av vuxenkontakt, men också att involvera ungdomarna i arbetet med att
inkomma med synpunkter till Hagalundsstrategin. En 10-punktslista har tillförts ansvariga i
Solna Stad för utvecklingsstrategin. Ungdomsgruppen har också tillsammans kunnat ta ett
större ansvar för Hagalundsdagen där Hagalundsungdomarna arbetat som arvoderade
funktionärer. Ungdomsgruppen har fortsatt kontakt och initierat idéer och projekt tillsammans
med Brandkåren och Svenska Kyrkan som förhoppningsvis kan få utslag i konkreta projekt
inom kort.
Gruppen för Hagalunds utvecklingsstrategi har genomfört 4 st möten. Informationsträffar
har också genomförts på Ankaret där Solna Stad varit inbjuden för att delge föreningen Ett
Levande Hagalund och Hagalundarna hur Solna Stad har tänkt sig att Hagalund ska se ut i
framtiden. Arbetsgruppen har också tagit fram ett förslag till yttrande över utvecklings-

strategin som styrelsen sedan beslutat att skicka till Solna Stad. Kontakt har också tagits med
andra parter som kan komma att beröras i närområdet för att dessa också ska känna till att
Utvecklingsstrategin kan komma att omfatta även dem. Information om arbetet lämnades
också på höstmötet och kontinuerlig kontakt hålls med ansvarig tjänsteman inom Solna Stad.
Grönområdesgruppen har genomfört ett möte och odling har skett på Borådet Nordans gård.
Tankar finns att även Nordstjärneparken under år 2015 ska kunna odla på gården.
Hagalundsdagen
Lördagen den 30 augusti genomförde styrelsen Hagalundsdagen med många aktiviteter och
uppträdande. Vi hade tur med vädret och uppskattningsvis var det cirka 1500 personer som
besökte festen. 6 ungdomar hjälpte oss att bära bord och sätta upp tält. Jonny Hedberg valdes
till årets Hagalundare men då han inte kunde närvara beslöts att överräcka blommor och
Diplom till Jonny på Höstmötet. Dagens lotteri gav 4.000:- kr i vinst och styrelsen beslutade
att pengarna skulle gå till Kurdiska läkarsällskapet. Dagen avslutades med en filmvisning.
Stort tack till Sûkrî som var festgeneral och hade skaffat fram många sponsorer och även lagt
dagens program.

Slutord
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till de sponsorer som har gjort våra aktiviteter under året
möjliga.
Slutligen ett stort tack till alla er som engagerat sig för Hagalund under år 2014.
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