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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 

 

Föreningen Ett Levande Hagalund avger efter avslutat verksamhetsår följande 

verksamhetsberättelse. 

 

 

Styrelsen 

 

Styrelsen har under år 2015 haft följande utseende: 

Ordförande:  Monica Eriksson (Centerpartiet) 

Vice ordförande: Zacharias Zagoritis (Apollo) 

Kassör:  Jan-Olov Andersson (enskild medlem) 

Sekreterare  May Termini (Italienska föreningen) 

Ledamöter:  Herta Fischer (ABF) 

  Mebrat Bereket (Eritreanska föreningen) 

  Anette Meliane(Vänsterpartiet) 

  Soufian Berrahmoune (Mp) 

   

Ersättare  Claes Bidebo (Brf Blåkulla) 

  Johan Gunnarsson (brf Hagalunden) 

  Joakim Edhborg (s) 

  Safae Berrahmoune 

   

Adjungerade Boel Carlsson (Lhf Nordstjärneparken)  

 

Revisorer  Gunilla Watervall-Eklund  

  Bengt Thorselius  

 

Revisorsuppleant      Konstantin Santikos 

  Magnus Persson  
 

Valberedning Birger Nord (Brf Hagalunden) 

  Arne Öberg (Socialdemokraterna) 

  Marianne Melander (Folkpartiet) 

 

 



 

Betalande föreningar under år 2015  

20 (21) st medlemsföreningar samt 7 (3) enskilda medlemmar. Inom parentes föregående års 

siffror. 

 

Apollon Solna FK  Blue Hill   

Centerpartiet   Eritreanska föreningen   

Folkpartiet   Kristdemokraterna 

Gamla Hagalunds Vänner  Miljöpartiet  

Hagalunds Koloniträdgårdsförening Socialdemokraterna 

Italienska föreningen i Solna Vänsterpartiet i Solna 

Ankaret Äldrecentrum  Lions Club Solna   

Signalisten   Solna Församling 

Bostadsrättsförening Hagalunden Rikshem 

Hgf Nordstjärneparken  HSB Brf Blåkulla 

 

Vi saknade ABF, Moderaterna, Fritid hagalundsparken och Grekiska föreningen. 

 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året genomfört 12 (11 ) protokollförda styrelsemöten, ett Årsmöte den 24  

mars, samt ett Höstmöte den 17 november. 

 

Medlemskap 

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

 

Skrivelser 

Ett levande Hagalund har i april sänt in synpunkter på ”Framtidens Hagalund” och i augusti 

synpunkter på Översiktsplanen till kommunen. 

 

Hemsida/Facebook 

Monica Eriksson uppdaterar och sköter föreningens Facebook. Sedan januari 2016 finns även 

en hemsida. 

 

Ekonomi 

Vi hänvisar till den ekonomiska berättelsen. 

 

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET 

 

Julgransplundring 

Lördagen den 17 januari genomförde styrelsen i samarbete med Borådet Nordan, som också 

sponsrade, en julgransplundring på Hagalunds Torg. En kall dag men samlade ändå cirka 40 

barn och föräldrar som både dansade runt granen och träffade tomten som delade ut 

godispåsar.  

 

Café i Ankaret/kontorsrum 

Föreningen har även under år 2015 haft tre personer på plats i 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 firades vid Vattentornet. 15-mannakören från KTH fanns på plats även i 

år 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 kanelbullar. 

 

Höstmöte 

Årets höstmöte hölls den 17 november och drygt 20 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. Vi fick också en 

information från Norrenergi ang. dragning av nya ledningar för fjärrkyla längs 

Hagalundsgatan. 

 

Aternoon Tea 

En ny aktivitet startade hösten 2015 nämligen Afternoon Tea som hölls den 22/11. En 

aktivitet som kommit för att stanna.  Roger och Classe underhöll denna första gång och ett  

25-tal personer mötte upp. 

 

Hagalundsstrategin 

I början av året presentared Solna kommun ett förslag till utvecklingsstrategi för Hagalund. 

Detta väckte stor uppmärksamhet. Föreningen Ett levande Hagalund arrangerade under våren 

två offentliga möten med 80 personer på den första träffen och cirka 100 personer på den 

andra. Elin Friberg, arkitektstuderande, hade visualiserat strategin så att den lättare skulle 

kunna förstås av medborgarna. 

Mötena resulterade i att en skrivelse togs fram med Hagalundsbornas syn på den framtida 

utvecklingen i Hagalund. (Bilaga) 

 

Arbetsgrupper 

Två arbetsgrupper har varit i gång under året. Dels ungdomsgruppen och dels arbetsgruppen 

för Hagalunds framtid. 

 

Ungdomsgruppen  
Annette Meliane och Soufian Berrahmoune har hållit i ungdomsfrågorna under året. Ett möte 

har hållits med Black Sheep som flyttat sin verksamhet till Hagalunds industriområde för att 

etablera ett samarbete. 

Samverkan har också skett med Blue Hill under Hagalundsdagen. 

 

Gruppen för Hagalunds utvecklingsstrategi  

Gruppen har arbetat vidare under 2015 och haft 2 möten. Solna Stad arrangerade under hösten 

två dialogmöten i Eritreanska föreningens lokaler den 16 och 24/11 där representanter ur 

gruppen deltog. 

Ett nätverk har också bildatas med de olika föreningarna, bostadsrättsföreningar, boråd m fl i 

och kring Hagalund för att fånga upp alla synpunkter. 

 

Hagalundsdagen 

Lördagen den 29 augusti genomförde styrelsen Hagalundsdagen med många aktiviteter och 

uppträdande. En riktigt blåsig dag men som ändå samlade cirka 600 personer som besökte 



dagen. Ungdomar från Blue Hill hjälpte oss att bära bord och städning efter dagen. Agneta 

Burlin mottog utmärkelsen till årets Hagalundare. I programutbudet sågs Solna Brass, Mr 

Simson, musikgruppen Trio el Gancho, trubaduren Jan Hammarlund, dragspelaren Conny Ös 

samt Grekisk musik.  

 

 

Slutord 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till de sponsorer som har gjort våra aktiviteter under året 

möjliga, inte minst till Hagalundsdagen. 

Slutligen ett stort tack till alla er som engagerat sig för Hagalund under år 2015. 

 

 

 

 

Monica Eriksson  Zacharias Zagoritis  Jan Olov Andersson 

Ordförande  Vice ordförande  Kassör 

 

 

 

 

May Termini  Mebrat Bereket   Herta Fischer  

Sekreterare  

 

 

 

Anette Meliane  Soufian Berrahmoune 

      


