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Medlemmar:
Under 1998 har fem nya föreningar anslutit sig. Hagalunds föreningsråd har nu 23
medlemsföreningar anslutna nämligen följande:
Hagalunds koloniträdgårdsförening
Hagalunds socialdem. förening
Italienska föreningen
Solna Centern
Grekiska föreningen
Folkpartiet i Solna
Hagalunds -Råsunda församling/Hagalunds kyrka
Moderaterna i Solna
AICC Arab Information and Cultural Centre
Vänsterpartiet i Solna
Hyresgästernas lokalavdelningar i
Eritrianska föreningen
Nordan, Sunnan, Flaggparken, Västra vägen
Grekiska föreningen
och Rudviken
HSB Blåkulla
Blue Hill för framtiden
Blue Hill tjejer
Libanesiska föreningen
Föreningen Flaggskeppet
Gaston Lobos
Styrelsen och arbetsgrupper
Styrelsen har under året haft tre sammanträden. Därutöver har arbetsgrupper arbetat inför
varje aktivitet.

Aktiviteter
Julgransplundring
Julgransplundringen hölls söndagen den 18 januari i Flaggskeppet. Julgransplundringen
lockade 62 besökare. Ringlekarna leddes av Monica och Birgitta till musik av
Dragspelsdoktorn. En trollkarl stod för underhållningen. Kaffe med dopp och godispåsar till
alla barn ingick givetvis. Julgransplundringen genomförs i samarbete med
Hyresgästföreningens lokalavdelningar i Hagalund.
I kommittén ingick Birgitta Svärd (sammankallande), Elsie Olander och Lotta Stendal .
Valborgsmässofirande
Valborg firades traditionsenligt uppe vid vattentornet. För sjunde året i rad gästades
valborgsfirandet av Råsunda kammarkör som sjöng in våren. Två skolklasser stod för
försäljning av varmkorv, dricka och godis. Ca 500 personer kom till firandet.
Internationella veckor
Med anledning av Kulturåret har internationella veckort hållits i samarbete med olika
föreningar. Föreningsrådet har stått som samman hållande part och tillsammans med
Blåkullaprojektet ansökt om medel via kommunen. Följande veckor har genomförts:
Islamska veckan
Eritrianska veckan
Italienska veckan
Blue Hill för framtiden
Svenska veckan i samarbete med Föreningen Flaggskeppet
Årsmöte
Årsmötet hölls den 15 mars i Flaggskeppet och samlade 25 personer. Vid årsmötet togs en
diskussion upp om Föreningsrådets framtida roll. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan
vidare.
Hagalundsdagen
I samband med Hagalundsdagen, som hölls den 29 augusti på Hagalunds torg, passade vi på
att fira Hagalund 25 år. Vädret var ovanligt gynnsamt. Ca 500 personer samlades på torget
under dagen. Från scenen underhöll musikgruppen Just Four Fun. En dansgrupp från Chile
underhöll. Några lokala förmågor bidrog också till underhållningen. Under dagen hölls
prisutdelning i den fotbollscup som genomförts mellan lag från de olika gårdarna i Hagalund
samt prisutdelning på den genomförda sagotävlingen som genomförts i Språkprojektets och
Föreningsrådets regi.
Ett 20 tal olika föreningar och mindre företag medverkade med olika aktiviteter. Efter dagen
på torget fortsatta aktiviteterna på Rosengården i Blue Hill för framtidens regi med
musikunderhållning fram till midnatt.
Opinionsmöte
Den 11 november hölls ett opinionsmöte i Flaggskeppet som samlade ett 20 tal deltagare. Där
diskuterades hur föreningsrådet skulle arbeta i framtiden då Blåkullaprojektet slutar.
Höstmöte med höstfest

Höstmötet hölls den 23 november på Flaggskeppet med 4 föreningar representerade. Vid
mötet upprättades en verksamhetsplan för 1998. Den blev en mycket liten fest.
Café Flaggskeppet - alltid på en Söndag
Café Flaggskeppet - alltid på en söndag med olika föreningar som värdar har fortsatt under
hela 1998. Det har inte varit helt lätt att fylla alla helger men i stort sett har det varit öppet.
Ett 10-tal föreningar har medverkat.
Representation
Föreningsrådet har varit representerat i Blåkulla projektet genom Monica Eriksson och i
Hagalunds samrådsgrupp genom Jan Lewin.
Den nya Hagalundaren
Den nya Hagalundaren har utkommit med fyra nummer under 1998. Ett bra samarbete har
skett med Blåkullaprojektet genom Tommy Söderström och Blues Hill projektet som varit
behjälpliga med framställningen av tidningen Hagalundaren .
Ekonomi
Vad beträffar ekonomin hänvisas till den ekonomiska berättelsen.
Slutord
Ett stort TACK till alla som engagerat sig för föreningslivet i Hagalund. Under 1998 har
diskussionerna startat om hur vi kan utvidga föreningsrådet roll i Hagalund och hur vi kan ta
på ett större ansvar när Blåkullaprojektet upphör. Diskussionerna har varit positiva. Förslag
till nya arbetsformer läggs till årsmötet 1999. Tack för ett bra år. Vi ser med spänning på
framtiden.
Hagalund den 15 mars 1999
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