
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 

 

Föreningen Ett levande Hagalund avger efter avslutat verksamhetsår följande berättelse: 

 

Styrelsen har under det gångna året haft följande utseende: 

Ordförande:  Elias Hanna, Kyrkbacken  29, (m) 

Kassör:  May Termini, Hagalundsgatan 41, CRC Italia 

Sekreterare:  Ylva Famme, Törnbacken 4, 2tr,  (v)  

Ledamöter:  Herta Fischer, Råsundavägen 68, ABF 

  Eyob Yehdego, Hagalundsgatan 31, Eritreanska föreningen 

Monica Eriksson, Hagalundsgatan 5 , 7 tr, (c) 

 Nemrud Buyukkaya, Hagalundsgatan 3,(s) 
 

Ersättare:  Jocke Theodoridis, Blue Hill 

  Annen Adolfsson, Flaggskeppsföreningen 

  Liisa Lettsson, (m) 

 

Revisorer:  Karl Axel Malmsten, Kyrkbacken 29, (s) 

  

Revisorsersättare:  Boel Carlsson, Hagalundsgatan 41,(s)  

  

Valberedning: Jonny Hedberg, Hagalundsgatan 8, (s) 

  Berndt Jansson, (m) 

  Arne Öberg, (s) 
  

Medlemmar: 

Ett levande Hagalund hade vid årsskiftet 21 medlemsföreningar anslutna. 

Följande föreningar är medlemmar: 

AICC Arab Information and Cultural Centre Blue Hill ungdom 

Centerpartiet i Solna   CRC Italia   

Eritreanska föreningen   Folkpartiet i Solna  

Föreningen Flaggskeppet   Grekiska föreningen 

Hagalunds kyrka/ Hagalunds-Råsunda församling Hagalundsparken 

HSB Blåkulla    Kristdemokraterna  

Koloniträdgårdsföreningen   Moderaterna i Solna   

Miljöpartiet    Parabolföreningen 

Socialdemokraterna i Hagalund  SPF Solrosen  

Vänsterpartiet i Solna 

Studieförbund:   ABF och Studieförbundet Vuxenskolan 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft  åtta sammanträden.  

 

Medlemskap 

Föreningsrådet är ansluten som medlem till Rådet för lokal utveckling i Stockholm. 

 

Skrivelser 

- En skrivelse har gjort till Råsunda församling angående förslag att flytta kyrkans 

barnverksamhet från Hagalund.  



- En skrivelse har ställts till omvårdnadsnämnden i Solna stad där vi hemställde att berörda 

instanser inom Solna skyndsammast skulle verka för ett avtal mellan Posten och infocentret 

Ankaret för att tillgodose de hagalundsbornas behov  av postservice. 

-En skrivelse har också gjorts till Signalisten och kommunstyrelsen angående lokalerna i 

Flaggskeppet. 

 

Aktiviteter 
 

Julgransplundring i Flaggskeppet den 21 januari 2007  

Föreningen Ett levande Hagalund hade tillsammans med Föreningen Flaggskeppet 

julgransplundring 14:00-16:00, i år i caféet på grund av en vattenskada i stora salen. Det kom 

inte så många barn men det blev en mycket trevlig eftermiddag. Lotta Stendahl, Emma  

Strandberg och Annen Adolfsson ordnade med fiskdamm och dans runt granen. Elias Hanna 

från Ett levande Hagalund deltog och Stefan Backlund satt i kassan. John-Birger spelade 

dragspel och ledde sånglekarna. Det var ett 40-tal personer i lokalen. 
 

Valborgsmässofirande 

Sista april med valborgsmässoeld drog en hel del hagalundare som vanligt, ca 500 personer. 

Körsången ersattes i år av allsång. Hagalunds (s)-förening stod för braständning och dito 

släckning samt sålde kaffe och bullar. 

 

 Årsmöte 

Årsmötet hölls den 19 mars på Flaggskeppet med ABF som värd som stod för förtäring. 

Årsmötet samlade ett 20-tal ombud från medlemssorganisationerna. Lars Göransson höll i 

mötesförhandlingarna. Till ny ordförande valdes Elias Hanna. Monica avtackades efter fjorton 

år som ordförande. Vid mötet diskuterades verksamheten 2007. Årsmötet beslöt också göra 

ett uttalande om den planerade flytten av kyrkans aktiviteter från Hagalund till gamla 

tingshuset (Kyrkans hus). 

 

Hagalundsdagen den 9 septemeber  

Den 9 september firades Hagalundsdagen, i år på en söndag  på grund av att Grekiska 

föreningen firade 30 år. Grekiska föreningen bjöd på en musikgrupp och dans från en 

dansgrupp från Kalamaria som gästade den Grekiska föreningen i anslutning till deras 30-

årsfirande samt en lokal grekisk dansgrupp. Rappgruppen Halvblod underhöll ungdomarna, 

(kd) bjöd på hopptorn, Brf Blåkulla stod för ponnyridning och Willys delade ut godispåsar toll 

barnen. Centerpartiet med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan bidrog med jonglören Mr 

Simson, trollkarlen Jonny Mac I trollade med stöd av ABF och Trikåbasaren visade höstens 

och vinterns mode med Herta Fischer som  konferencier. Det var en härlig dag med bra väder. 

Ungefär 500 personer kom. 

 

Årets Hagalundare 

Suleyman Boyaci från Harem BK utnämndes till Årets hagalundare för sitt uthålliga och 

engagerande ungdomsarbete inom Harem Basket. Suleyman har arbetat med ungdomar och 

basket i Hagalund i 35 år och har alltjämt ett stort antal grupper i gång.  

 

Höstmöte 13 november 

Tisdagen den 13 november hade vi höstmöte i Grekiska föreningens lokaler och det var även 

de som bjöd på smörgåsar samt frukt, kaffe och mineralvatten. 

 

Det var inte så många föreningar som kom, men det bev en livlig debatt om allt från postens 



nedläggning sedan ett par år tillbaka, Hagalundsskolan och dess öde, lokaliteter och mycket 

annat under ledning av Herta Fischer. 

 

Mötet välkomnade den speciellt inbjudne gästen chefsläkare Samuel Sultani. Han är numera 

chefsläkare för tre vårdcentraler och kom till oss för att berätta hur en vårdcentral måste 

bedrivas idag och att det är svårt att få gehör från patienter som idag måste vara listade hos sin 

vårdcentral för att centralen skall få sin "vårdpeng" och patienterna den vård de behöver. Vi 

lovade doktor Sultani att ställa upp med det vår  förening kan göra. 
 

Kulturkväll på Ankaret 

Teater SAT spelade Mistero Buffo av Dario Fo den 9 december på Ankaret med 35 besökare. 

 

Kampanj för vårdcentralen 

Med anledning av att nedskärningar hotar vår vårdcentral har Ett levande Hagalund engagerat 

sig och planerade under hösten en flygbladsutdelning under 2008 med information på olika 

språk om vikten att lista sig vid Hagalunds vårdcentral. 

  

Ungdomsverksamheten i Blue Hill 

Ett levande Hagalund har sedan 1998 haft en överenskommelse med kommunen angående 

drift av ungdomslokalen Blue Hill. Kontraktet för lokalen, som ägs av Solnabostäder, var  

t o m 30 juni 2007 skrivet mellan Solnabostäder och Ett levande Hagalund.  

Verksamheten har från 1 juli 2007 helt gått över i föreningen Blue Hill Ungdoms regi med 

stöd av kommunen. 

 

Information 
Hela Hagalund informeras 

Utgivning av väggtidningen med Annen Adolfsson som redaktör fortsatte under fem månadar 

men upphörde så småningom på grund av svårigheter att med att skriva ut dem.  

Väggtidningen sattes upp i alla portar samt på anslagstavlor i området.  

 

Hemsida 

Ett levande Hagalund har en egen hemsida med adressen www.hagalund.nu. Annen 

Adolfsson är webbredaktör.  

 

Inventarier 

Ett levande Hagalund äger fem Fixbord, inköpta år 2000, för att nyttjas vid bl. a. 

Hagalundsdagen. Borden finns deponerade i Flaggskeppet. 

 

Ekonomi 

Vad beträffar ekonomin hänvisas till den ekonomiska berättelsen. 

 

Slutord 

Styrelsen framför ett varmt tack till alla som engagerat sig för Haglund under 2007! 

 
Hagalund i mars 2008 

 

Elias Hanna   Ylva Famme  May Termini   

Herta Fischer  Monica Eriksson 
Eyob Yehdego  Nemrud Buyukkay 

 

http://www.hagalund.nu/

