VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Föreningen Ett Levande Hagalund avger efter avslutat verksamhetsår följande
verksamhetsberättelse.

Styrelsen
Styrelsen har under år 2016 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)
Anette Meliane (Vänsterpartiet)
Soufian Berrahmoune (Mp)
Joakim Edhborg (s)
Abraham Araia (Eritreanska föreningen)
Ersättare

Claes Bidebo (Brf Blåkulla)
Lars Bånge (soc i Hagalund)
Elias Hanna (M)
Galina Tzolova (enskild medlem)
Frederic Brusi (V)

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)

Inom parentes föregående års siffror.
Betalande föreningar under år 2016
23 (20) st medlemsföreningar samt 6 (7) enskilda medlemmar.
Ankaret Äldrecentrum, Solna stad
Apollon Solna FK
Blue Hill
Borådet Nordan
Brf Kyrkbacken
Brf Hagalunden
Centerpartiet
Eritreanska föreningen
Gamla Hagalunds Vänner
Hagalunds Koloniträdgårdsförening
Hgf Nordstjärneparken
HSB Brf Blåkulla
Italienska föreningen i Solna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Lions Club Solna
Miljöpartiet
Rikshem
RISK
Signalisten
Socialdemokraterna
Solna Församling
Vänsterpartiet i Solna
Vi gläds åt att vi fått tre nya medlemmar; Borådet Nordan, BRF Kyrkbacken och RISK.

Styrelsen
Styrelsen har under året genomfört 8 (12 ) protokollförda styrelsemöten, ett Årsmöte den 23
mars, samt ett Höstmöte den 16 november.
Representation
Monica Eriksson har i juni deltagit på kulturnätverksträff med Solna kommun.
Medlemskap
Föreningen är fortsatt ansluten som medlem till Rådet för lokal utveckling i Stockholm.
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 16 januari genomförde styrelsen i samarbete med Borådet Nordan, som också
sponsrade, en julgransplundring som år 2016 flyttades in i Borådet Nordans lokal. Vi samlade
25 barn och föräldrar som både dansade runt granen och träffade tomten som delade ut
godispåsar.

Café i Ankaret/kontorsrum
Föreningen har även under år 2016 varit volontärer på Ankarets café varje måndag där det
serverats kaffe, smörgåsar och våfflor. May Termini, Boel Carlsson och Jan-Olov Andersson
har hållit i caféverksamheten. För detta har föreningen tillgång till ett litet kontorsrum på
Ankaret där föreningens dator, skrivare och arkiv finns på plats. 2017 kommer vi vara
volontärer på onsdagar.
Valborgsmässoafton
Valborgsmässoafton firades vid Vattentornet. Osq-kören, en15-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. Socialdemokraterna och Eritreanska förening hade
försäljning av kaffe mm. På grund av Norrenergis arbete med Hagalundsgatan under året
deltog man på Valborg och bjöd på korv och Festis.
Höstmöte
Årets höstmöte hölls den 16 november och drygt 20 personer från olika medlemsföreningar
deltog.
Vi fick dels en redogörelse för verksamheten i Eritreanska föreningens lokaler p g a av
skriverier som varit. En representant från Cykelköket medverkade och presenterade deras
verksamhet.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 23 mars på Ankaret med 16 personer närvarande. Vid årsmötet
informerades om läget med Hagalundstrategin.
Medlemsmöte
Under våren hölls ett medlemsmöte med medverkan av Peter Edholm, ordförande i kulturoch fritidsnämnden som berättade om satsningar i Hagalundsområdet.
Aternoon Tea
Afternoon Tea har hållits vid fyra tillfällen under 2016. i februari, april, september och
november. Mellan 20 – 30 personer per träff. Medverkan av Roger Chatelain med vänner vid
två till fällen och Grabbarna från Eken vid två tillfällen.
Hagalundsstrategin/
Mycket lite har hänt kring Hagalundsstrategin under året. Kommunen planerade för
dialogträffar under september men dessa ställdes in på grund av svårighet att rekrytera
deltagare. Den pågående överläggningen om Sverige överenskommelsen där tunnelbanans
Gula linje ingår och därmed också eventuell station i Hagalunds arbetsplatsområde har
försenat kommunens arbete med Hagalundsstrategin. Den nätverksgrupp som bildats med
boendeintressenter har träffats fem gånger under året och också haft samtal med kommunen.
Nätverksgruppen har också haft möte med SL angående Gula linjens station Arenastaden. Den
södra uppgången är planerad med utgång mot Hagalundsgatan intill Tvärbanan. Nätverket får
kontinuerlig information från SL om det fortsatta arbetet med Gula Linjen.

Ungdomsfrågor
Kontakter har tagits med kommunen ang. den bristande ungdomsverksamheten i Hagalund.
Många upplever att aktivitetsutbudet är lågt.
Under Hagalundsdagen samarbetade vi med Blue Hill som arrangerade ett minilopp samt bjöd
på olika aktiviteter i sina lokaler.
Hagalundsdagen
Lördagen den 27 augusti hölls Hagalundsdagen med många aktiviteter och uppträdande.
Tyvärr den i särklass blåsigaste dagen som upplevts i Hagalund men som ändå samlade cirka
400 personer. Abdul Wahid, vår apotekare i Hagalund, mottog utmärkelsen ”Årets
Hagalundare”. I programutbudet sågs Solna Brass, Mr Simson, musikgruppen Grabbarna från
Eken, gruppen Joseph Boys och Hans Calderas. Ett 10 tal föreningar medverkade med
infobord och aktiviteter. Solna stad deltog och informerade om Hagalundsstrategin.
Norrenergi medverkade och bjöd på glass.
Slutord
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till de sponsorer som har gjort våra aktiviteter under året
möjliga, inte minst till Hagalundsdagen.
Ett stort tack också till alla som engagerat sig för Hagalund på olika sätt under år 2016.
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