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Styrelsen har under året genomfört 10 protokollförda sammanträden, 1 extra medlemsmöte, samt 1
årsmöte. Nästan alla protokollförda möten hade också på dagordningen Hagalund 300 år.
Årsmötet hölls den 18 mars 2010 i Kurdiska föreningens lokaler. 21 personer närvarade. Georgios
Konstantinos valdes till mötesordförande. Mötet hölls i laga ordning.
Ett extra medlemsmöte avhölls den 22 april 2010 där mötet godkände revisorernas berättelse och
beviljade styrelsen full ansvarsfrihet
Elias presenterade på vårt extra insatta medlemsmöte en ny medlem till Ett Levande Hagalund.
SCUF. SCUF är ett gluten och lactosförbund med cirka 25.000 medlemmar och man har öppnat
ett litet konditori Scufferiet i Hagalund.

Ett levande Hagalund hade vid årsskiftet följande medlemmar anslutna.
AICC Arab Information and Cultural Centre
Blue Hill ungdom
RISK Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning
ABF/Studieförbundet Vuxenskolan
Koloniträdgårdsföreningen
SPF Solrosen
Eritreanska föreningen, Hagalundsgatan 9
Eritreanska föreningen, Hagalundsgatan 21
Kurdiska Riksförbundet
Grekiska Föreningen
Italienska föreningen CRCI
Hagalundsparken
Hagalunds kyrka Hagalund Råsunda församling
HSB Blåkulla
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna i Solna
Socialdemokraterna i Solna
Vänsterpartiet i Solna
Centerpartiet i Solna
Folkpartiet i Solna
Förening Ett Levande Hagalunds medlemskap
Föreningen Ett levande Hagalund är ansluten som medlem till Rådet för lokal utveckling i
Stockholm. Föreningen är också medlem i RISK/Riksföreningen Stoppa Kvinnlig
Könsstympning.
AKTIVITETER
Valborgsmässofirande
Föreningen har som alla tidigare år medverkat vid den årliga Valborgsmässoelden den 30 april.
Cirka 400 personer kom. Elden var svår att tända, det småregnade men stämningen var god.
Socialdemokraterna sålde kaffe och kanelbulle. Blue Hill sålde varm korv och Moderaterna bjöd
på godis.
Firandet av Hagalund 300 år 28-29 augusti.
Efter många förberedelser var det så dags att fira Hagalund 300 år.
Den 28 augusti firades gårdsfest både ute och inne i Sadelmakarens hus och i Olle Olsson huset.
Arrangörer var Solna Hembygdsförening och Kulturskolan. Det var en välbesökt dag med både
solsken och positivhalare.
Föreningen Ett Levande Hagalund hade sin ”stora dag” den 29 augusti. Med bidrag från
Signalisten och Kungliga Patriotiska sällskapet kunde en skrift på 57 sidor om Hagalund 300 år
komma ut lagom till festdagarna. Blue Hills ungdomar delade ut skriften till alla hushåll i
Hagalund. Arkitekt Lars Lagerås, Anne Utter och May Termini som skrev den lilla boken och
foton togs av bland annat Annes man och fotografen Kalle Pettersson. De äldre fotona hämtades
fram från Gamla Hagalunds vänners och Solna Hembygdsförenings arkiv. Hagalunds
Husläkarmottagning fanns på plats. De olika bostadsrättsföreningarna, Solna Kommun, Dombron,
Borådet Nordan samt de politiska partierna gav bidrag som gjorde att vi kunde ha en mängd
uppträdanden på torget såsom bland annat Zinat, vår egen Amadou och Svenssons Trioo.
Dessutom bidrog också ABF och Vuxenskolan samt både italienska föreningen och grekiska
föreningen med sång och musik. De politiska partierna var inbjudna och hade en frågestund med
Hagalunds boende under ledning av Björn von Sydow. Mannekänguppvisning och lotteri med
många och fina vinster fanns också. Årets Hagalundare blev arkitekt Lars Lagerås. Cirka 500-600
personer besökte Torget. Vid 15-tiden kom regnet och många troppade av. På kvällen tog Blue
Hill över med mycket musik. En lyckad dag.

Sommarverksamhet Blue Hill
Föreningen Ett levande Hagalund har som samarbetspartner sökt och beviljats bidrag från Solna
kultur och fritidsförvaltning för visning av VM-fotboll mellan den 11/6 och 12/7 2010. Utförare
Blue Hill.
Föreningen Ett levande Hagalund har som samarbetspartner sökt och beviljats bidrag från Solna
kultur och fritidsförvaltning för att till minnet av boxaren Harry Persson, låta ungdomar under
sommarlovet prova på klassisk boxning. Utförare Blue Hill.
Signalisten.
Diverse möten beträffande Flaggskeppet har genomförts under året.
Styrelsen har under året medverkat i olika projekt och nätverk.
Föreningen har under året i samarbete med Grekiska föreningen genomfört en 2 dagars
modersmålskonferens den 20-21 februari. Den första dagen hölls i Solnas bibliotek och den andra
dagen var det paneldebatt med efterföljande förtäring i Flaggskeppets lokal. Konferensen hade ett
40 tal deltagare från olika länder. Det var två intressanta och innehållsrika dagar.
Ett levande Hagalunds hemsida
Föreningen har en egen hemsida, www.hagalund.nu. Annen Adolfsson är fortsatt webbredaktör.
Ekonomi
Vi hänvisar till den ekonomiska berättelsen.
Slutord
Ett varmt tack till alla er som engagerat sig för Hagalund under år 2010
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