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Budgetuppföljning per april 2022 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av budgetuppföljning per april 2022. 
 
Sammanfattning 
Under perioden har Välfärdsbiblioteket slagit upp portarna på biblioteket. Nu kan solnabor över 
65 använda sitt bibliotekskort för att låna välfärdsteknik. Ett nytt cykelbibliotek har invigts som 
ska underlätta för biblioteket att finnas på plats i stadsmiljön. Biblioteket har även varit engagerad 
i förberedandet av att ta emot flyktingar från Ukraina. Volontärer som kan prata ukrainska har 
engagerats för att hålla i sagostunder och bokprat. Biblioteket har även utvecklat verksamheten 
för barn och unga med funktionsvariationer i form av sagostunder och sångstunder med tecken 
som stöd (TAKK). 
 
Inom kulturskolan har digitala skolbesök genomförts. Det är ett nytt koncept som kulturskolan 
har arbetat fram och som under perioden har testats på flera förskolor och två grundskolor med 
gott resultat. Ett ”kortkurspaket” som låter barn prova olika kurser har arbetats fram under 
perioden och ska genomföras i maj. Genom att utnyttja tomma kursplatser blir 
kortkursprogrammet ett kompletterande utbud som sänker trösklar och ökar tillgängligheten för 
fler barn. Ett inledande arbete med kartläggning av aktiviteter för Öppen kulturskola har 
genomförts och planering för läsåret 2022-2023 pågår. 
 
På Överjärva gård har vårens gårdsdagar startat något som har lockat många solnabor att besöka 
friluftsgården. Överjärva gård står inför en period av omfattande utveckling. Mot bakgrund av 
detta har ett nytt kommunikationspaket tagits fram med nya informationsskyltar och en ny 
webbplats som lanseras under våren 2022. I museikvarteret Olle Olsson Hagalund (inklusive 
naturtomten) öppnade säsongen i samarbete med föreningar och kulturaktörer. Efterlängtade 
visningar, skolbesök och keramikverkstaden kom igång så snart pandemins restriktioner lyftes i 
februari. Lovaktiviteter genomfördes under sportlov och påsklov. 
 
I Hagalund har vinterns satsning på aktiviteter för ungdomar på helgkvällar fortsatt och går nu 
under benämningen Helghäng. AIK Brottning och AIK Fotboll finns fortsatt med och nytt för 
perioden är att AIK Basket finns med och arrangerar Street-basket på lördagar. 
 
Under vintern lanserades Solna Sport & Lek vinter med bland annat utlåning av skridskor på 
Bergshamra IP. I samband med sportlovet var det final genom öppethållande hela veckan. Under 
påsklovet drog sedan Solna Sport & Lek sommar igång i Skytteholmsparken ihop med 
påsklovsaktiviteter för de yngre barnen. Valborgsfirandet i Skytteholmsparken arrangerades i år 
av Vasalunds FC. 
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På fredagskvällar har i samverkan med föreningslivet erbjudits möjlighet till spontanidrott på ett 
par olika platser i Solna. 
 
Under perioden har en upphandling av konstgräs startat. Konstgräset ska läggas på Bergshamra 
IP och arbetet beräknas vara klart till höstterminen 2022. Byte av belysning till LED pågår på 
stadens idrottsplatser. Under perioden har arbetet färdigställts på Huvudsta, Råstasjöns IP, 
Råsunda IP och på Skytteholm D-plan. Näst på tur är Skytteholms A-plan. 
 
Arbetet med nämndmålen och nämndens uppdrag pågår enligt plan. 
 
Kultur- och fritidsnämndens resultat till och med april visar ett överskott på cirka 3,4 mkr jämfört 
med budget. Detta beror främst på högre intäkter än budgeterat. Nämndens helårsprognos 
förväntas bli ett resultat som budget. 
 
Investeringsbudget har knappt förbrukats till och med april men förväntas användas fullt ut på 
helåret då några större investeringar planeras under året. 
 
 

Handlingar 
Budgetuppföljning per april 2022 
 
 
 
 
 
Katarina Påhlman   Elin Berlin 
Förvaltningschef   Biträdande förvaltningschef 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Under perioden har Välfärdsbiblioteket slagit upp portarna på biblioteket. Nu kan solnabor över 65 använda sitt 
bibliotekskort för att låna välfärdsteknik. Ett nytt cykelbibliotek har invigts som ska underlätta för biblioteket att 
finnas på plats i stadsmiljön. Biblioteket har även varit engagerad i förberedandet av att ta emot flyktingar från 
Ukraina. Volontärer som kan prata ukrainska har engagerats för att hålla i sagostunder och bokprat. Biblioteket 
har även utvecklat verksamheten för barn och unga med funktionsvariationer i form av sagostunder och 
sångstunder med  tecken som stöd (TAKK). 

Inom kulturskolan har digitala skolbesök genomförts. Det är ett nytt koncept som kulturskolan har arbetat fram 
och som under perioden har testas på flera förskolor och två grundskolor med gott resultat. Ett ”kortkurspaket” 
som låter barn prova olika kurser har arbetats fram under perioden och ska genomföras i maj. Genom att 
utnyttja tomma kursplatser blir kortkursprogrammet ett kompletterande utbud som sänker trösklar och ökar 
tillgängligheten för fler barn. Ett inledande arbete med kartläggning av aktiviteter för Öppen kulturskola har 
genomförts och planering för läsåret 2022-2023 pågår. 

På Överjärva gård har vårens gårdsdagar startat något som har lockat många solnabor att besöka friluftsgården. 
Överjärva gård står inför en period av omfattande utveckling. Mot bakgrund av detta har ett nytt 
kommunikationspaket tagits fram med nya informationsskyltar och en ny webbplats som lanseras under våren 
2022. I museikvarteret Olle Olsson Hagalund (inklusive naturtomten) öppnade säsongen i samarbete med 
föreningar och kulturaktörer. Efterlängtade visningar, skolbesök och keramikverkstaden kom igång så snart 
pandemins restriktioner lyftes i februari. Lovaktiviteter genomfördes under sportlov och påsklov. 

I Hagalund har vinterns satsning på aktiviteter för ungdomar på helgkvällar fortsatt och går nu under 
benämningen Helghäng. AIK Brottning och AIK Fotboll finns fortsatt med och nytt för perioden är att AIK 
Basket finns med och arrangerar Street-basket på lördagar. 

Under vintern lanserades Solna Sport & Lek vinter med bland annat utlåning av skridskor på Bergshamra IP. I 
samband med sportlovet var det final genom öppethållande hela veckan. Under påsklovet drog sedan Solna 
Sport & Lek sommar igång i Skytteholmsparken ihop med påsklovsaktiviteter för de yngre barnen. 
Valborgsfirandet i Skytteholmsparken arrangerades i år av Vasalunds FC. 

På fredagskvällar har  i samverkan med föreningslivet erbjudits möjlighet till spontanidrott på ett par olika platser 
i Solna. 

Under perioden har en upphandling av konstgräs startat. Konstgräset ska läggas på Bergshamra IP och arbetet 
beräknas vara klart till höstterminen 2022. Byte av belysning till LED pågår på stadens idrottsplatser. Under 
perioden har arbetet färdigställts på Huvudsta, Råstasjöns IP, Råsunda IP och på Skytteholm D-plan. Näst på tur 
är Skytteholms A-plan. 

Arbetet med nämndmålen och nämndens uppdrag pågår enligt plan. 

Kultur- och fritidsnämndens resultat till och med april visar ett överskott på cirka 3,4 mkr jämfört med budget. 
Detta beror främst på högre intäkter än budgeterat. Nämndens helårsprognos förväntas bli ett resultat som 
budget. 

Investeringsbudget har knappt förbrukats till och med april men förväntas användas fullt ut på helåret då några 
större investeringar planeras under året. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande 
lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
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omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska 
till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta 
verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin 
tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör 
medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens 
mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för 
att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade 
avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december 
(årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst 
upp i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. 
Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till 
förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig 
samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och 
de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, 
ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv. 

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information 
från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och 
sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som 
ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt. 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens 
verksamhet finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek 
samt kulturskola. Bidrag till föreningar och anläggningar samt lokaler för idrotts- och motionsverksamheten 
tillhandahålls. Mötesplatser erbjuder aktiviteter för ungdomar. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 beslutat 
om nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Nämndmål 

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på att 
stimulera barn och ungdomars läslust. 

Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med att 
staden växer. 

Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas 
utifrån ett stadsövergripande perspektiv. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv. 

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan. 

Uppdrag 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna. 

Arbetet med nämndens uppdrag pågår enligt plan. 
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Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader uppgår till -46,0 mkr vilket är en ökning med cirka 0,8 mkr (1,9 %) i 
jämförelse med samma period föregående år. Resultatet visar ett överskott jämfört med budget på cirka 3,4 mkr. 

Intäkterna är 3,5 mkr högre än budgeterat och även 3,5 mkr (45 %) högre än samma period föregående år. 
Ökningen från förra året härrör sig av att lokaluthyrningen till idrottsföreningar har ökat med 3,9 mkr (45 %) 
jämfört med samma period föregående år. Det beror på att idrottsverksamheterna har kommit igång fullt ut efter 
pandemins restriktioner. Jämfört med budget är dessa intäkter cirka 1,9 mkr högre. 

Taxor och avgifter har däremot minskat med cirka 0,4 mkr (16 %) jämfört med samma period föregående år och 
avvikelsen finns inom biblioteket. Intäkterna är där cirka 0,2 mkr lägre än budget och beror på färre besökare 
under de två första månaderna av året på grund av restriktioner och begränsat öppethållande. 

De totala kostnaderna är cirka 4,3 mkr (8,2 %) högre än samma period förra året. Totalt sett är kostnaderna i 
linje med budget. Alla kostnader visar överskott jämfört mot budget förutom just lokalkostnaderna där dessa 
blivit högre än budgeterat för perioden på grund av kraftigt stigande energipriser. Det har även tillkommit lokaler 
(ny idrottshall Bagartorp hösten 2021) som inte tagits med fullt ut i budgeten. 

Personalkostnaderna visar ett litet överskott på 0,1 mkr jämfört med budget och är i nivå med föregående år. 

Övriga verksamhetskostnader har ett lågt utfall och visar ett överskott på cirka 1,9 mkr jämfört med budget. 
Jämfört med samma period föregående år har dessa kostnader ökat med cirka 0,7 mkr (13 %). Det är normalt 
med relativt lågt utfall för den här perioden och beror på att många kostnader kommer senare under senare del 
av våren och hösten. Bland annat tillkommer kostnader för  kulturskolans och kulturmiljöers olika evenemang 
samt planerade underhåll för anläggningar. 

Resultaträkning (mkr) 2022 2021 % 22/21 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter  2,3 2,7  -0,2 7,4 7,4 0,0 

Hyror och arrenden  6,0 2,1  1,9 12,3 12,3 0,0 

Bidrag  1,9 2,8  0,8 3,3 3,3 0,0 

Försäljning av verksamhet  0,9 0,1  0,9 0,0 1,0 1,0 

Övriga intäkter  0,0 0,0  -0,1 0,3 0,3 0,0 

Intern intäkt peng (kto 39)  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter  11,2 7,7 45,0 % 3,5 23,3 24,3 1,0 

Personalkostnader  -19,5 -19,5  0,1 -59,1 -58,1 1,0 

Köp av verksamhet/tjänster  -1,5 -2,4  0,9 -7,2 -7,2 0,0 

Lokalkostnader  -28,0 -23,1  -3,3 -74,0 -80,0 -6,0 

Kapitalkostnader  -1,9 -2,4  0,4 -6,8 -6,8 0,0 

Övriga kostnader  -6,3 -5,6  1,9 -24,5 -20,5 4,0 

Intern kostnad peng (kto 77)  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader  -57,2 -52,9 8,2 % 0,0 -171,7 -172,7 -1,0 

Verksamhetens 
nettokostnader  

-46,0 -45,2 1,9 % 3,4 -148,4 -148,4 0,0 

Nämndens helårsprognos förväntas bli ett resultat i nivå med budget. 

Trots att helårsprognosen ligger i nivå med budget så kommer utfallet på respektive resultatrad i tabellen inte 
överensstämma med budget. Kostnader för lokaler kommer att bli betydligt högre men kommer täckas av bland 
annat överskott inom personalkostnader, kapitalkostnader samt högre intäkter för uthyrning av lokaler inom 
idrottsverksamheten. 

Investeringsredovisning 

Årets investeringarna har inte påbörjats varav lågt utfall. Planerade investeringar är ny idrottsplats vid Järva, 
inköp av kylmaskin och andra maskiner till anläggningar, samt utbyte av konstgräs på Bergshamra IP. Det kan 
också tillkomma investeringar i den simhallen. 

Investeringsbudgeten planeras att användas fullt ut under året. 
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Investeringsredovisning 
(mkr) 

2022 2021 Differens 
22/21 

Återstår 
av 

årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Verksamhetens 
investeringar  

0,0 0,8 -0,8 4,2 4,2 4,2 0,0 
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Bidrag till Solna Rödakorskrets 2022 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Solna Rödakorskrets 80 tkr i bidrag för år 2022. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har att fördela bidrag till övriga vuxenföreningar. 
 
Solna Rödakorskår- och krets ansöker om bidrag för sin verksamhet. Föreningen ansöker om ett 
bidrag på 100 tkr. 
 
Förvaltningen anser att föreningen fyller en viktig social och humanitär funktion i Solna. 
Samarbetet har ökat under året och avsikten är ett fördjupat samarbete på sikt. Förvaltningen 
föreslår att 80 tkr beviljas i bidrag för år 2022. 
 
 

Handlingar 
Ansökan om bidrag för Solna Rödakorskrets 2022 
Protokoll kretsstämman 2022 
Verksamhetsinriktning 2022 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2021 
Röda korsets grundprinciper 
 
 
 
 
Katarina Påhlman   Johan Nilsson 
Förvaltningschef   Chef fritid och förening 
 
Beslutet expedieras till: 
Röda korset 
 

Ärendet 
Kultur och fritidsnämnden har sedan lång tid tillbaka beviljat stöd till Solna Rödakorskrets. 
Staden och förvaltningen har ett etablerat samarbete med föreningen, framförallt genom 
beredskap vid oönskade händelser. Föreningen bedriver bland annat kurser inom första hjälpen 
och krisberedskap, ger äldre stöd genom en väntjänst och har kurser i svenska för nybörjare. 
Verksamheten är lokaliserad främst till Bergshamra och till Råsunda. 
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Föreningen har flera år önskat ett högre bidrag på grund av ökade lokalkostnader. Förvaltningen 
har varit tydlig med att stadens stöd inte i första hand ska gå till lokaler. I stället vill staden se ett 
fördjupat samarbete inom föreningens befintliga områden samt inom stadens krisberedskap och 
evenemangsverksamhet. Förvaltningen bedömer att föreningen fyller en viktig social och 
humanitär funktion i Solna. Eftersom bidraget varit oförändrat i många år föreslår förvaltningen 
nu en ökning med 10 tkr till 80 tkr. Förvaltningen avser att under året utvärdera om det ökade 
bidraget skapat ökad samhällsnytta för staden. 

I SOLNASTAD 



Solna stad 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
171 86 Solna 

 

Solna Rödakorskrets ansöker härmed om kommunalt bidrag för år 2022 

Svenska Röda Korset är en av världens största humanitära organisationer vars ändamål är 
att förhindra och lindra människors lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för 
människovärde och främja fred mellan alla folk. Solna Rödakorskrets är en av många lokala 
kretsar i Sverige.  

Solna Rödakorskrets driver sedan många år en caféverksamhet och secondhandbutik på 
Råsundavägen 145 alldeles intill Näckrosens tunnelbana. Lokalen är handikappanpassad 

och har god närhet till allmänna kommunikationer. Människor skänker kläder, porslin, 
böcker mm. som kan säljas i butiken vilket är grunden för vår verksamhet. Den tunga 
utgiften är kostanden för lokalhyran för Mötesplatsen som är ca 80% av omsättningen. 

Röda Korset sätter möte med människor i centrum. Mötesplatsen på Råsundavägen 
fungerar som en träffpunkt för människor i Solna att titta in på en kopp kaffe, få en 
pratstund med frivilliga eller andra besökare och kunna hitta kläder och prylar till 
förmånliga priser. Konsekvenserna efter Coronapandemin var tuffa för vår verksamhet. Det 

var svårt att kunna hålla butiken öppen som vanligt, genomföra utbildningar, och ordinarie 
gruppverksamheter. Det blev snarare paus för det mesta även om många anpassningar 
enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gjordes för att kunna hålla viss 
verksamhet igång.  

Kretsen arbetar nu aktivt för att återuppta alla verksamheterna. I dag finns förutom butiken 
en bokcirkel, vi har planer att åter kunna starta det uppskattade språkcafét, något vi tror 
kan vara ett bra sammanhang för de nyanlända flyktingarna från Ukraina. Planen är att till 

hösten komma igång med information och utbildning om första hjälpen. Rödakorsvärdarna 
är tillbaka på Nya Karolinska sjukhuset, väntjänsten har återupptagit kontakten med de 
äldre i Solna för att ge besök.  Krisberedskapsgruppen gjorde insatser vid Migrationsverket 
och kommer under hösten att delta i krisberedskapsveckan. Mötesplatsen används också för 
våra verksamhetsmöten i kretsen.  Kretsen samlar in pengar regelbundet till olika ändamål 

genom att ha bössor utställda i bla. affärer i kommunen.  

Vi får mycket feedback om att våra olika verksamheter fyller ett stort behov för personer 

bosatta i Solna. Det är många frivilliga som lägger ner timmar av sin fritid som volontärer i 
våra olika verksamheter. Med hänsyn till ovanstående äskar vi vänligen om att få höja vårt 
bidrag från kommunen från 70 000 kr till 100 000 kr.   

Bilagor: Protokoll från årsstämman 2022, Balans- och resultaträkning, Revisionsberättelse, 
Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Röda Korsets grundprinciper. 

 

Barbro Miljand      

Ordförande i Solna Rödakorskrets, mobil:0760–265426  
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Protokoll för Solna Rödakorskrets årsstämma 2022 

Datum/tid: 12 april 2022 kl 18.00 
Plats: Digitalt via Teams och på mötesplatsen i Råsunda 
Närvarande: Förutom röstberättigade och kretsstyrelsen deltog Ella Kranz, Svenska Röda 
Korset 

1. Mötets öppnande 
Ordförande, Urban Bergsten hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 

2. Godkännande av stämmans stadgeenliga sammankallande 
Enligt stadgarna ska kallelse och dagordning skickas till medlemmar senast tre veckor före 
stämman. Kallelsen med dagordning skickades ut digitalt den 22 mars via email och 
brevledes till 18 mars. 
Stämmohandlingar har sedan 5 april funnits tillgängliga på våra mötesplatser och i digital 
form för utskrift från hemsidan. 

Stämman godkände att 2022 års kretsstämma var utlyst i enlighet med stadgarna. 

3. Fastställande av röstlängd 
Arton röstberättigade deltog på stämman vilket föreslogs utgöra röstlängden. 

Stämman justerade röstlängden till 18 stycken. 

4. Val av: 

a) mötesordförande 

Stämman godkände enligt förslag att välja Robert Westerlund till mötesordförande. 

b) mötessekreterare 

Stämman godkände enligt förslag att välja Birgit Dahlström till mötessekreterare. 

c) två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte stämmoordföranden justera 
protokollet 

Stämman godkände enligt förslag att välja Johan Magneli och Christina Wising till 
protokolljusterare tillika rösträknare. 

5. Godkännande av dagordningen 
Stämman godkände den föreslagna dagordningen. 



6. Verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående år 

a) styrelsens verksamhets- och ekonomiska rapport 
Styrelseordförande Urban Bergsten gick översiktligt igenom verksamhetsberättelsen och 
hänvisade till det bilagda underlaget. 

Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 

Knut Arnet från styrelsen redovisade översiktligt kretsens årsredovisning, dvs resultat- och 
balansräkning. Resultatet för 2021 är positivt och visar på 66 566 kr. Fastställande av resultat
och balansräkning sker efter revisorernas berättelse. 

b) revisorernas berättelse 
Knut Arnet redogjorde för revisionsberättelsen för närmast föregående verksamhetsår 
eftersom kretsens kontrakterade revisorer (Segerros Revisionsbyrå AB) inte deltog på 
kretsstä m man. 

Stämman godkände revisionsberättelsen. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Kretsstämman fastställde resultat- och balansräkning för verksamhetsåret som gått, enligt 
bilaga. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen 
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för 2021. 

9. Beslut om kretsens verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår och budget 
för 2022. 

Urban Bergsten redogjorde översiktligt för styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2022, 
enligt bilaga. Bland annat föreslogs att kretsen fortsätter utveckla samarbetet med Solna stad 
och Solna kommun. 

Knut Arnet redogjorde för den övergripande budget som tagits fram för 2022. Förslaget är att 
den nya styrelsen ges möjlighet att specificera budgeten på en mer detaljerad nivå. 

Kretsstämman godkände styrelsens förslag på verksamhetsinriktning och förslag på budget 
för kommande verksamhetsår. 

10. Beslut om motioner 
Inga motioner hade lämnats in. 

11. Beslut om valberedningens förslag på antal ledamöter i kretsstyrelsen och val av 
kandidater till förtroendeuppdrag 
Eva Engelsöy, ledamot i Valberedningen, presenterade Valberedningens förslag. 

a) Beslut om antal ledamöter i styrelsen 



Valberedningens förslag till antal ledamöter i styrelsen var 8 ordinarie ledamöter och inga 
ersättare. 

Stämman godkände valberedningens förslag. 

b) Fastställande av mandatperiod för ledamöter i styrelsen 
Valberedningen föreslog att styrelsen består av fyra ledamöter med en mandatperiod om 
1 år och fyra ledamöter med en mandatperiod om 2 år. 

Stämman godkände valberedningens förslag. 

c) Val av ordförande 
Valberedningen föreslog Barbro Miljand som ordförande med en mandatperiod på 1 år 
fram till stämman 2023. 

Stämman godkände valberedningens förslag. 

d) Val av övriga ledamöter till kretsstyrelsen 
Valberedningen föreslog: 

Kristina Wakander, nyval 2 år. 
Kerstin Säll, nyval, 1 år 
Åsa Tapper, nyval, 2 år 
Sten Schramm, nyval, 2 år 
Yvonne Linden, nyval, 1 år 
Emilia Kaufeldt, nyval 2 år 
Urban Bergsten, har 1 år kvar på sin mandatperiod 

Stämman godkände valberedningens förslag till förtroendevalda i styrelsen: 

e) Val av ledamöter till valberedningen 
Va I beredningen-föreslog: 

Johan Magneli, nyval, 1 år 
Agneta Rönnberg, nyval 1 år 

Stämman godkände valberedningens förslag till ledamöter i valberedningen. 

Styrelsen gavs mandat att utse ytterligare en person till valberedningen eftersom en till 
ledamot krävs enligt stadgan. 

f) Val av revisorer och ersättare 
Valberedningen föreslog: 

Ebbe Adolfsson, nyval 1 år 
Anna Wallgren, nyval 1 år 
Clas Örjan Spång, nyval 1 år, ersättare 



Stämman godkände valberedningens förslag till revisorer. 

g) Val av valordning för valberedning för nästa kretsstämma 
Förslag att valberedningen lämnar förslag på två ledamöter och att styrelsen lämnar 
förslag på en ledamot inför kretsstämman 2023. 

Stämman godkände valberedningens förslag. 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes av deltagarna. 

13. Avtackningar 
Robert Westerlund avtackade följande styrelseledamöter: 
Knut Arnet 
Birgit Dahlström 
Christina Wising 
Johan Magneli 
och 
styrelseledamöter som avgått före kretsstämman: 
Tommy Jonsson 
Lisa Säll 
Lena Boström 

14. Avslutning 
Robert Westerlund tackade medlemmarna för visat intresse och önskade lycka till inför 
utmaningar under 2022. Han förklarade sedan 2022 års kretsstämma avslutad. 
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Robert Westerlund 
Ordförande under kretsstämman 

e.~ 
Christina wi/ng 
Justerare under kretsstämman 

Birgit Dahlström 
Sekreterare under kretsstämman 
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Justerare under kretsstämman 
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Annan 
verksamhet

Träna SvenskaMötesplatsKrisberedskapVäntjänst HLR-kurser Rödakorsvärdar Marknad & 
kommunikation

Mötesplats
Bergshamra

Mötesplats
Råsunda

StyrelseValberedning Revisorer

Organisation och verksamheter Solna Rödakorskrets

Verksamheten kommer att fortsätta drivas som 
tidigare i enlighet med Svenska Röda Korsets stadgar  
och strategier.
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SVENSKA RÖDA KORSETS STRATEGISKA INRIKTNINGAR 2020-2023 I KORTHET

Framtid 2023
Röda Korset ska stärka den lokala organisationen och vara närvarande och synligt i lokalsamhället. En 
krets i varje kommun och de tidigare kretsarna bildar Rödakorsgrupper för att behålla närvaro och 
verksamhet 

Krisberedskap
Röda Korset måste förbereda sig för att det osannolika eller oväntade ska hända. Svenska Röda Korset 
är en del i Sveriges krisberedskap. Tillsammans med ett antal andra frivilligorganisationer har vi ett 
uppdrag att stötta myndigheterna i krissituationer. Vår verksamhet är ett komplement till 
myndigheten och vi agerar i samverkan med dem, nationellt och lokalt.

Utbildning
Informerar och utbildar om första hjälpen i kommunen. Frivilliga ska utbildas i Rödakorskunskap och 
första hjälpen.

Sociala verksamheter
Röda Korset har verksamheter för att möta människors grundläggande humanitära behov.

+ Svenska Röda Korset 
Solna 



Verksamheter Solna Rödakorskrets Kurser

Mötesplats

Marknad & 
kommunikation

Krisberedskap

Andra verksamheter

Väntjänst

Träna svenska

Rödakorsvärdar 

• Samverka med andra 
organisationer som försöker 
bryta äldres ensamhet

• Verkar för att alla som vill ha 
besök får en besökare

• Fortsatt samverkan med SRK, 
Solna Stad och andra 
organisationer

• Fortsätta utveckla och 
förbättra arbetssätt med 
utgångspunkt från den Lokala 
Krisberedsskapsplanen för att 
snabbt agera vid händelse av 
kriser

• Samverkar med 
mötesplatserna kring den 
Lokala Krisberedsskapsplanen

• Genomför interna 
utbildningar och praktiska 
övningar för att utveckla 
gruppens beredskap vid   
kriser

• Verka för att fler frivilliga ska 
kunna kallas in i krishändelser

• Mötesplatsansvarig ska 
finnas på båda 
mötesplatserna

• Prioritera samarbetet mellan 
mötesplatserna 

• Utöka antalet aktiviteter
• Arbetar för att förbättra 

försäljningssiffrorna 
• Verka för utökade öppettider 

på mötesplatserna 

• Söker fler frivilligledare och 
frivilliga

• Samarbete mellan 
mötesplatserna

• Verka för återstart RK-värdar 
vid KS/NKS

• Anordnar medarbetarträff 
och aktivitet för frivilliga

• Rekryterar nya frivilliga vid 
behov

• Utbilda frivilligledare och 
frivilliga i Rödakorskunskap

• HLR-kurser för allmänheten

• Handhar och uppdaterar 
nyhetsbrev, hemsida och 
sociala medier vilket ska locka 
fler kunder, sponsorer och 
frivilliga till kretsen

• Letar möjligheter t.ex. 
klädinsamlingar på företag

• Letar andra försäljningsvägar 
• Ansvarar för insamlingsbössor
• Säljer kurser
• Söker aktivt sponsorer

• Fortsätter utveckla det 
digitala arbetssättet och 
mötestekniken

• Fortsätter att förstärka 
samarbetet mellan 
mötesplatserna

• Förstärker varumärket
• Tillsätter frivilligledare och 

anställd personal
• Ekonomikontroll
• Fortsätter verka för att 

skapa en Vi-känsla i 
kretsen

Styrelse

• Mobil- och datastöd
• Pensionärsgympa
• Öppet hus för skapande 

verksamhet
• Globalt engagemang
• Bokcirkel

( _____ J 
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Aktivitet Berättelse

Stämma Hölls 23 februari 2021 på Ulriksdals Mötesplats. 25 medlemmar deltog.

Styrelse 9 protokollförda möten har hållits samt 1 konstituerande möte. Styrelsen har under året arbetat med att utveckla 

det digitala arbetssättet och mötestekniken med bland annat att använda mötesverktyget Teams och skapa 

digitala mappar för kretsens dokumentation. Därutöver har styrelsen påbörjat arbetet med att förstärka 

samarbetet mellan mötesplatserna. Arbetet med att skapa en vi-känsla i och med samgåendet har gjorts 

kontinuerligt, och bedöms inte som färdigt utan bara påbörjat. 

Ordförande Tommy Jonsson och ledamöterna Lisa Säll och Lena Boström avsade sig sina uppdrag i styrelsen 

och frivilligledaruppdrag under november. Kvarvarande ledamöter har därefter haft kontinuerlig kommunikation 

med Svenska Röda Korset, kretsens revisorer och valberedningen. Urban Bergström valdes till interimistisk 

ordförande den 15 november på ett extrainkallat styrelsemöte.

Under hösten har styrelsen sett över ekonomihanteringen och gjort en personalöversyn. Styrelsen har efter 

dialog med Sören Lindberg beslutat att säga upp honom på grund av arbetsbrist (omfördelade arbetsuppgifter 

och eftersom finansieringen av tjänsten inte kunde garanteras). Sören arbetar idag en dag i veckan som frivillig 

och hjälper bland annat till med viss ekonomiadministration.   

Medlemmar Antalet medlemmar har sjunkit från att 2021 vara 630 medlemmar till att i februari 2022 vara 532.

Medlemsvård Medlemsbrev samt kallelse till årsmöte har sänts till alla medlemmar. Vi kommunicerar också med nyhetsbrev, 

vår hemsida, via våra sociala medier och informationsfolder på våra mötesplatser.

Ekonomi Årsredovisning, resultat och balansräkning för år 2021, se bilagda kopior

Kommunikation Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev och förs in i medlemsregistret och hemsidan hålls uppdaterad.

Verksamhetsberättelse 2021
~ ödaKorset 



Verksamhetsberättelse 2021

Aktivitet Berättelse

Bergshamra

Mötesplats

Mötesplatsansvarig Veronica Johansson

Mötesplatsen har varit öppen 4 dagar i veckan samt 2 lördagar. 20 frivilliga bidragit. 5 personalmöten har hållits 

samt en vår och en välbesökt julmarknad den 11 december. Den 24 december var det jullunch för 20 personer, 

med mat från restaurang Trattoria Mia.

Försäljning av prylar och kläder med inslag av reor och temadagar.

Det har också bedrivits caféverksamhet, men denna verksamhet har fått stänga under delar av året på grund av 

pandemin. Sopplunch serveras sista fredagen i månaden.

Råsunda

Mötesplats

Frivilligledare och mötesplatsansvarig t o m november 2021 Lisa Säll

Året har varit bra. Vi har haft 14 frivilliga som ställt upp, varav 5 var nya som börjat under året. 

Försäljningen har gått mycket bättre än vad vi budgeterade för. Sålt väldigt bra med endast öppet 4 timmar/dag i 

3 dagar/vecka. Cafét öppnade upp under hösten i en enklare form. Fick ofta frågan om vi inte kunde ha öppet mer  

Det har fungerat bra att ha öppet under pandemin, vi begränsade antalet besökare i butiken samt hade handsprit 

framme. Skyltar om att hålla avstånd, samt ”glasruta” vid kassan. Kundtillströmningen har varit god. Många kom 

in enbart för att de behövde prata. Känns som vi fyllde upp ett behov av att finnas/ha öppet i pandemin. 

Inger har haft sin bokcirkel några måndagskvällar i övrigt har vi inte haft någon annan verksamhet. 

Lokalen har varit uthyrd 1 gång under året. Vi har även haft några kurser för våra frivilliga 

Vårat mål var att öppna upp en dag till men det lyckades vi inte med, pga av brist på frivilliga. Vi planerade även 

starta upp ett sy/handarbets ”café”.

En julmarknad anordnades den 27 november som var välbesökt. 

Eftersom mötesplatsen stod utan frivilligledare sedan november bjöd styrelsen in till ett möte med de frivilliga för 

att hitta en gemensam lösning fram till dess att en ersättare kan utses. Mötesplatsen har försökt att hålla de 

angivna öppettiderna, men det har varit en utmaning.

~ ödaKorset 



Verksamhetsberättelse 2021

Aktivitet Berättelse

Krisberedskap Frivilligledare Barbro Miljand

Från 2021 har de två kretsarna i Ulriksdal och Råsunda fungerat som en krets, Solna Rödakorskrets. Även detta 

år har Corona pandemin präglat vår verksamhet och målsättningen har varit att hålla ihop gruppen. Gruppen har 

träffats vid följande tillfällen: 1/3, 29/3, 19/4 digitalt via Zoom samt från den 17/5, 23/8, 20/9, 19/10, 15/11, och 

6/12 har gruppen kunnat träffas tillsammans. Den 15/11 var Louise Gulich, chef för Solna stads POSOM-grupp 

inbjuden. Vi fick information om vad POSOM-gruppen kan erbjuda i en krissituation och vi berättade om Röda

Korset och de insatser vi kan bistå med vid en allvarlig händelse. Det var ett positivt möte och början till fortsatt 

samarbete. Under verksamhetsåret beslutade sex frivilliga av olika anledningar att kliva av 

Krisberedskapsgruppen för att ha tid för annat frivillig-arbete. I slutet av året har två nya medlemmar tillkommit. 

Krisbereskapsgruppen består nu av följande personer: Urban Bergsten Eva Engelsöy, Inger Gustafsson, Kerstin 

Säll, Carin Söderlund, Lotta Modin samt Barbro Miljand (frivilligledare). 

Krisberedskapsgruppens planerade möte tillsammans med frivilliga vid de båda Mötesplatserna för att resonera 

om våra olika roller samt att kunna öva tillsammans har vi även i år tvingats skjutas på framtiden pga Coronan. 

Även utbildningsdagar ”Att möta människor i vardag och kris med psykologiskt första hjälpen” fick skjutas på

framtiden. Gruppen har arbetat fram en krisberedskapsplan som är förankrad i kretsstyrelsen. 

Krisberedskapsgruppens målsättning är att fler frivilliga skall kunna kallas in i händelse av en kris. Vi har 

inventerat våra ryggsäckar och magväskor. En gruppmedlem har gått HLR- repetitionskurs och vi har diskuterat 

dokumentet ”Var försiktig” vid ett tillfälle. I kretsens Nyhetsbrev som går ut till medlemmar finns information om 

Krisberedskapsgruppen. 

Frivilligledaren har under året haft kontakt med: 

- Tove Lundlycke, säkerhetschef i Solna stad, kring situationen i Solna kommun 

- Louise Gulich, chef för Solna stads POSOM-grupp 

- Tina Nordén, FRG, inför höstens krisberedskapsvecka. Planeringen att samla 

frivilligorganisationerna i Skytteholmsparken ställdes in pga Coronan. Under 

krisberedskapsveckan v. 39 fanns ett informationsbord på Mötesplatserna. 

- Melinda Sundsten, kontaktperson för Röda Korsets Krisberedskapsgrupp i Sundbyberg. 

- Fredrik Stake om Röda Korsets krisberedskapsgrupper i city (Stockholm Stad) 

- Moa Ekstrand och Randi Svedberg från Röda Korset centralt, framför allt kring arbetet med vår Lokala 

krisberedskaps plan. 
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Verksamhetsberättelse 2021

Aktivitet Berättelse

Kurser Frivilligledare Christina Wising

Ingen aktivitet på grund av pandemin

Träna svenska Frivilligledare Tommy Jonsson t o m 8 november

Ingen aktivitet på grund av pandemin

Rödakors värdar Frivilligledare Ingela Månson/Ann-Marie Wahlbäck

Verksamheten för Rödakors-värdarna på KS/NKS i Solna har legat nere under hela 2021 på grund 

av den pågående pandemin. Under året har vi hållit kontakt med våra värdar via mail och vi 

anordnade också en träff utomhus under hösten. På sjukhuset har vi haft kontinuerlig kontakt med 

våra uppdragsgivare Coor och under hösten hade vi också kontakt med den chefssjuksköterska 

som har det övergripande ansvaret för vår närvaro på sjukhuset.

Väntjänsten Frivilligledare Yvonne Lindén

Vår besöksverksamhet för äldre ofrivilligt ensamma drivs i samverkan med Solna Stads 

omvårdnadsförvaltning och Äldreforum. Syftet är att bryta ofrivillig isolering och ensamhet hos äldre 

genom att förmedla individuella kontakter i form av besök i hemmen eller på äldreboenden. Under 

januari – augusti, liksom under större delen av föregående år, har verksamheten p g a pandemin 

endast kunnat fokusera på att bibehålla befintliga kontakter. Detta har främst skett genom 

telefonsamtal och i några fall träffar utomhus och promenader. Under den här perioden har 

verksamheten minskat då flera av våra äldre har avlidit. Efter sommaren hade vi äntligen möjlighet 

att ta emot fler äldre som ville ha besök samt rekrytera nya volontärer. Vid årets slut har vi dubblerat 

vår verksamhet och har nu tolv äldre som får besök av en volontär.
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Verksamhetsberättelse 2021

Aktivitet Berättelse

Marknad & 

Kommunikations

gruppen

Frivilligledare Johan Magnéli och Urban Bergsten

Vi är en nystartad grupp som under verksamhetsåret 2021 etablerat en gedigen grund för kretsens 

kommunikationsarbete, såväl internt som externt. Vi började med att göra en översyn av kretsens 

kommunikationskanaler, formulera kretsens kommunikativa budskap till olika målgrupper och formulera en 

kommunikationsplan. Året präglades av att ta fram rutiner och synka informationsspridningen mellan kretsens 

olika kanaler samt upprätthålla kontakten med tidigare sponsorer och aktivt hitta nya sponsorer i Solna 

kommun. Gruppen fungerade även som presskontakt för lokaltidningen MittiSolna, med vilka vi haft 

sporadisk kontakt i olika frågor. Under året utvecklade vi även kretsens digitala kanaler, bland annat 

uppdaterades hemsidan och ett instagramkonto för butiken/mötesplatsen i Råsunda skapades. Dessutom 

togs ett nytt informationsblad fram under hösten och vi började skicka ut nyhetsbrev till våra medlemmar och 

frivilligledare från och med november månad, som varit mycket uppskattade. Vi var även drivande för 

kretsens deltagande i insamlingskampanjen till Världens Barn, där vi var kontaktinstans med arrangörerna. 

Ett närmare samarbete och utbyte har etablerats med MittiSolna för att öka informationsspridningen om 

kretsens verksamheter. 

Insamling Kretsen har deltagit i den centrala insamlingen till Världens Barn. Vårt bidrag bestod i en dagskassa från 

vardera två mötesplatser.

Presentationer Presentation för sjuksköterskestudenter från Röda Korsets högskola den 30 augusti 2021 samt 31 januari 

2022 om kretsens arbete och utmaningar. 

+.öda Korset 



Ordförande Tommy Jonsson t o m 8/11

Urban Bergsten fr o m 15/11 

Sekreterare Birgit Dahlström

Kassör Knut Arnet

Ledamot Christina Wising

Ledamot Johan Magnéli

Ledamot Lisa Säll t o m 10/11

Ledamot Lena Boström t o m 10/11

Internrevisor Anita Bratfisch

Internrevisor Eva Elmstedt

Internrevisor Ewa Englund

Valberedning Barbro Miljand

Valberedning Eva Engelsoy

Valberedning Robert Westerlund

Kretsens 

funktionärer 
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Bidragsgivare/Sponsorer
COOP

Bergshamra blommor

Restaurang Småstad

Ulriksdals Värdshus

Ulriksdals trädgård

Ulriksdals slottsteater Confidencen

Restaurang Trattoria Mia

Solna Stad bidrar med verksamhetsstöd

Coor vår samarbetspartner på Ny Karolinska Sjukhuset

Äldreforum i Solna

Clas Ohlson

Signalisten

Kjell & Company

Hemköp

ICA

Edelios städ Fönsterputs

Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till alla, som 

genom sitt medlemskap och olika insatser medverkat i 

Svenska Rödakorsets och Solna Rödakorskrets 

verksamhet under det gångna året

Urban Bergsten         Knut Arnet

Christina Wising         Johan Magnéli          Birgit Dahlström        

+.ödaKorset 



3010 Försäljning kläder
3020 Försäljning prylar
3030 Försäljning Café
3040 Försäljning övrigt
3110 Medlemsavgifter
3120 Bössinsamlingar
3210 Föreningsbidrag
3220 Offentligt stöd
3740 Öres- och kronutjämning

4010 Inköp mötesplatsen
4020 Verksamheter och äskade medel
4030 Medel till SRK
4040 Världens barn

5010 Lokalhyra
5020 El
5030 Förbrukningsmaterial
5040 Övriga lokalkostnader
6010 Kontorsmaterial
6020 Porto
6030 Licensavgifter
6040 Bank/BG-avgifter
6050 Företagsförsäkring
6080 Extraordinära kostnader
6090 Telefon och bredband

7010 Lön
7020 Semesterlön
7030 Arbetsgivaravgift
7050 Sjuklön
7060 Arbetsmarknadsförsäkring
7070 Individuell Pensionsförsäkring
7090 Lönebidrag (Inkomst)

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

179 526,65 179 526,65
240 932,45 240 932,45
21 140,00 21 140,00

101 362,22 101 362,22
56 375,00 56 375,00
20 156,00 20 156,00

430 000,00 430 000,00
105 761,00 105 761,00

-0,39 -0,39
1 155 252,93 1 155 252,93

Summa rörelsens intäkter 1 155 252,93 1 155 252,93

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-42 182,62 -42 182,62
-2 624,22 -2 624,22

-19 976,00 -19 976,00
-4 889,00 -4 889,00

-69 671,84 -69 671,84

Övriga externa kostnader
-533 082,00 -533 082,00
-11 393,61 -11 393,61
-3 480,00 -3 480,00

-13 582,00 -13 582,00
-1 088,00 -1 088,00
-2 640,00 -2 640,00
-7 054,00 -7 054,00

-18 481,40 -18 481,40
-2 800,00 -2 800,00
-2 500,00 -2 500,00

-11 571,00 -11 571,00
-607 672,01 -607 672,01

Personalkostnader
-424 533,00 -424 533,00
-44 343,00 -44 343,00

-139 062,00 -139 062,00
-7 153,00 -7 153,00
-5 998,00 -5 998,00

-12 372,00 -12 372,00
249 283,00 249 283,00

-384 178,00 -384 178,00

Summa rörelsens kostnader -1 061 521,85 -1 061 521,85

Rörelseresultat 93 731,08 93 731,08

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 93 731,08 93 731,08

Resultat före skatt 93 731,08 93 731,08

Preliminär resultaträkning
SOLNA RÖDAKORSKRETS 
815200-6428

Utskrivet av Sören Lindberg 2022-01-31 16:56:55 Visma eEkonomi

Sida 1 av 2



Perioden Ackumulerat

8999 Årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT 93 731,08 93 731,08

Årets bokförda resultat
93 731,08 93 731,08

 

Preliminär resultaträkning
SOLNA RÖDAKORSKRETS 
815200-6428

Utskrivet av Sören Lindberg 2022-01-31 16:56:55 Visma eEkonomi

Sida 2 av 2



1367 SEB Start 100
1368 Värdeförändring SEB Start 100

1580 Fordringar för kontokort och kuponger

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)

1710 Förutbetalda hyreskostnader

1910 Kassa
1913 Kassa 3
1920 PlusGiro
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto

2020 Hjälpfonden

2021 Samfonden
2022 Thomas Kennes fond

2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund
2069 Årets resultat

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

0,00 174 392,86 174 392,86
0,00 59 674,57 59 674,57
0,00 234 067,43 234 067,43

Summa finansiella anläggningstillgångar 0.00 234,067.43 234,067.43

Summa anläggningstillgångar 0,00 234 067,43 234 067,43

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

0,00 36 407,05 36 407,05
 
Övriga fordringar

4 825,00 -4 825,00 0,00
 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

48 749,00 26 476,00 75 225,00
 
Summa kortfristiga fordringar 53,574.00 58,058.05 111,632.05

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

3 128,00 -3 339,00 -211,00
9 600,00 5 030,00 14 630,00

111 228,45 -111 228,45 0,00
193 024,71 278 459,27 471 483,98
316 981,16 168 921,82 485 902,98

Summa övriga omsättningstillgångar 316,981.16 168,921.82 485,902.98

Summa omsättningstillgångar 370 555,16 226 979,87 597 535,03

SUMMA TILLGÅNGAR 370 555,16 461 047,30 831 602,46

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

0,00 -117 033,03 -117 033,03
 
Insättningar el uttag under året

0,00 -70 220,02 -70 220,02
0,00 -46 814,38 -46 814,38
0,00 -117 034,40 -117 034,40

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

-372 026,93 -105 151,02 -477 177,95
48 360,77 -142 091,85 -93 731,08

Preliminär balansräkning
SOLNA RÖDAKORSKRETS 
815200-6428

Utskrivet av Sören Lindberg 2022-01-31 16:56:45 Visma eEkonomi
Sida 1 av 2



Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

2070 Ändamålsbestämda medel - Väntjänst
2072 Personalvård

2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

2710 Personalskatt
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter

-11 932,00 639,00 -11 293,00
0,00 -5 000,00 -5 000,00

-335 598,16 -251 603,87 -587 202,03

Summa bundet eget kapital -335,598.16 -251,603.87 -587,202.03

Summa eget kapital -335 598,16 -485 671,30 -821 269,46

Kortfristiga skulder
Skatteskulder

0,00 -3 289,00 -3 289,00
 
Övriga skulder

-13 559,00 6 515,00 -7 044,00
-3 289,00 3 289,00 0,00

-18 109,00 18 109,00 0,00
-34 957,00 27 913,00 -7 044,00

Summa kortfristiga skulder -34 957,00 24 624,00 -10 333,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -370 555,16 -461 047,30 -831 602,46

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
SOLNA RÖDAKORSKRETS 
815200-6428

Utskrivet av Sören Lindberg 2022-01-31 16:56:45 Visma eEkonomi
Sida 2 av 2
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Rödakorsvärd på sjukhus i Malmö. 

Område i Nigeria avspärrat med plakat och flaggor.

Packning av Svenska Röda Korsets ERU (Emergency Response Unit)  
till drabbade i naturkatastrof.

Hälsokontroll för att kontrollera vikten på en flicka i Burkina Faso.

Röda Korset, som skapades ur viljan att utan 
diskriminering bistå dem som sårats på slagfältet 
arbetar internationellt och nationellt med att i varje 
läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Dess 
mål är att skydda liv och hälsa och säkerställa 
respekt för varje människas värde. Röda Korset 
främjar ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete 
och varaktig fred mellan alla folk. 

För att bevara allas förtroende väljer Röda Korset 
inte sida i fientligheter eller att engagera sig i 
meningsskiljaktigheter av politiskt, etniskt, religiöst 
eller ideologiskt slag. 

Röda Korset diskriminerar inte när det gäller natio
nalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller poli
tiska åsikter. Organisationen arbetar ute slutande 
för att lindra människors lidande utifrån deras 
 behov och i första hand hjälpa de mest nödställda. 

Röda Korset är självständigt. Även om de  nationella 
föreningarna har en stödjande roll till sina rege
ringar inom det humanitära området och var och 
en är underställd sitt lands lagar, ska de behålla 
sitt oberoende som tillåter dem att alltid handla i 
enlighet med Röda Korsets principer.

Humanitet

Neutralitet

Opartiskhet

Självständighet

Läs mer på rodakorset.se

Läs mer på rodakorset.se

Läs mer på rodakorset.se

Läs mer på rodakorset.se

+ Svenska Röda Korset + Svenska Röda Korset 

+ Svenska Röda Korset + Svenska Röda Korset 



HUMANITET Röda Korset, som skapades ur viljan att utan diskri
minering bistå dem som sårats på slagfältet arbetar internationellt 
och nationellt med att i varje läge förhindra och lindra mänskligt 
lidande. Dess mål är att skydda liv och hälsa och säkerställa respekt 
för varje människas värde. Röda Korset främjar ömsesidig förståel
se, vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk. 

OPARTISKHET Röda Korset diskriminerar inte när det gäller 
 nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska 
 åsikter. Organisationen arbetar uteslutande för att lindra män
niskors lidande utifrån deras behov och i första hand hjälpa de mest 
nödställda. 

NEUTRALITET För att bevara allas förtroende väljer Röda Korset 
inte sida i fientligheter eller att engagera sig i meningsskiljaktigheter 
av politiskt, etniskt, religiöst eller ideologiskt slag. 

SJÄLVSTÄNDIGHET Röda Korset är självständigt. Även om de 
nationella föreningarna har en stödjande roll till sina regeringar 
inom det humanitära området och var och en är underställd sitt 
lands lagar, ska de behålla sitt oberoende som tillåter dem att alltid 
handla i enlighet med Röda Korsets principer.

FRIVILLIGHET Röda Korset är en organisation som  bygger på 
 frivillighet och som drivs utan egen vinning. Att engagera sig i  
Röda Korset är frivilligt – att ta emot hjälp från Röda Korset är  
också frivilligt. 

ENHET I varje land kan det endast finnas en nationell rödakors 
eller rödahalvmåneförening. Den ska vara öppen för alla och dess 
humanitära verksamhet omfatta hela landet.

UNIVERSALITET Röda Korset är en världsomspännande orga
nisation inom vilken alla nationella föreningar är jämlika och har 
samma ansvar och skyldigheter att bistå varandra. 
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Röda Korsets frivilliga hjälper till med läxläsning.  
Här på Medborgarplatsen i Stockholm. 

En flicka i Syrien har just fått ett matpaket till sin familj. 

Svenska Röda Korsets logotype på flagga.

Röda Korset är en organisation som bygger på 
frivillighet och som drivs utan egen vinning. Att 
engagera sig i Röda Korset är frivilligt – att ta 
emot hjälp från Röda Korset är också frivilligt. 

Röda Korset är en världsomspännande organisation 
inom vilken alla nationella föreningar är jämlika 
och har samma ansvar och skyldigheter att bistå 
varandra. 

I varje land kan det endast finnas en nationell 
rödakors eller rödahalvmåneförening. Den ska 
vara öppen för alla och dess humanitära verk
samhet omfatta hela landet.

Frivillighet

Universalitet

Enhet

Läs mer på rodakorset.se

Läs mer på rodakorset.se

Läs mer på rodakorset.se+ Svenska Röda Korset 

+ Svenska Röda Korset 

+ Svenska 
Röda Korset 

+ Svenska Röda Korset 

+ Svenska Röda Korset 
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Förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och 
fritid 

Tjänsteskrivelse 2022-06-01 
KFN/2022:36 

Kulturprojektbidrag till föreningen Ett Levande Hagalund 2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Ett Levande Hagalund 100 000 kr för 2022 års 
kulturinslag under publika aktiviteter i Hagalund. 

Sammanfattning 
Paraplyföreningen Ett Levande Hagalund består av ett tjugotal samverkande föreningar och 
enskilda medlemmar. Varje år arrangerar föreningen aktiviteter med syfte att öka lokal 
samhörighet i Hagalund. Föreningen ansöker om 100 000 kr för program såsom Hagalundsdagen 
och musikcaféer. 

2021 års beviljade bidragsbelopp för Ett Levande Hagalund var 50 000 kr. Handläggning av årets 
ansökan har gjorts med utgångspunkt från kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål. 

Handlingar 
Ansökan om kulturprojektbidrag 
Projektbudget 
Verksamhetsplan 2022 
Likabehandlingsplan 
Ekonomisk rapport 2021 
Verksamhetsberättelse 2021 

Katarina Påhlman Johanna Molvin 
Förvaltningschef Sektionschef 

Beslutet expedieras till: 
Föreningen Ett Levande Hagalund 

Bakgrund 
Paraplyföreningen Ett Levande Hagalund har 21 medlemsorganisationer som utgörs av 
fastighetsanknutna aktörer (bostadsrättsföreningar, hyresgästförening och fastighetsbolag), ideella 
föreningar, politiska partier samt Solna stad och Solna församling. Genom samverkan med dessa 
och övriga volontärer/sponsorer arrangerar föreningen Ett Levande Hagalund årliga aktiviteter 

I SOLNASTAD 
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som bland annat omfattar julgransplundring, valborgsfirande, Hagalundsdagen och musikcaféer 
på Solna stads seniorträff Ankaret. 
 
Föreningen har inkommit med en ansökan om kulturprojektbidrag på 100 000 kr för kulturinslag 
och aktiviteter under året som även omfattar 50-års jubileum av de blå höghusen i Hagalund. 
 
Måluppfyllelse för aktiviteter med anslag under 2021 
2021 års beviljade bidragsbelopp för Ett Levande Hagalund var 50 000 kr. Hagalundsdagen 
kunde genomföras trots pandemin. Nya aktiviteter såsom Nobelfest för unga samt nätverket för 
Hagalunds framtid kunde också genomföras liksom ett antal musikcaféer och volontärsarbete på 
Ankaret. Under två sommarveckor arrangerades café i samband med ”Platssamverkan Hagalund” 
aktiviteter på torget. 
 
Förvaltningens bedömning 
Handläggning av årets ansökan har gjorts med utgångspunkt från kultur- och fritidsnämndens 
prioriterade mål. Föreningens anpassade verksamhetsplanering bedöms mötesfrämjande med 
publika aktiviteter som berikar och utvecklar Hagalund som stadsdel och livsmiljö. 
 

I SOLNASTAD 



Ansökan om kulturprojektbidrag
Du har angett följande i din anmälan

  
Jag har tagit del av informationen

  
Jag har tagit del av informationen och jag godkänner att mina personuppgifter registreras och behandlas i enlighet med GDPR

  
Organisationens uppgifter:
Namn: Föreningen Ett levande Hagalund

 Adress: c/o Monica Eriksson, Hagalundsgatan 5
 Organisationsnummer: 802450-6472

 Firmatecknare, namn: Monica Eriksson
 Kontaktperson, namn: Monica Eriksson
 E-post till kontaktperson: monica@bygdegardarna.se

 Telefonnummer till kontaktperson: 0703750283
  

Vad kallas projektet?
Ett levande Hagalund

  
Är projektet öppet för allmänheten?
Självklart. Alla aktiviteter öppna.

  
Var ska projektet genomföras?
I Hagalund

  
När planerar ni att genomföra projektet?
Under 2022

  
Hur planerar ni att marknadsföra projektet till allmänheten i Solna?
De olika aktiviteterna marknadsförs genom portaffischer, Facebook, hemsida, Instagram

  
Hur utvärderar ni projektet?
Efter varje aktivitet har styrelsen en utvärdering

  
Har ni prioriterade målgrupper i Solna?
De stora aktiviteterna som hålls utomhus som valborgsfirande och Hagalundsdagen vänder sig till alla. På grund av alltför små lokaler kan vi
sedan endast begränsa målgrupperna som musikcafé till äldre, film för ungdom etc.

  
Vilken roll har ni i Solnas lokala kulturliv?
En mycket stor roll. Vi och kyrkan står för de mesta aktiviteterna i Hagalund.

  
Har ni erfarenhet och nätverk från tidigare genomförda kulturprojekt?
40 års erfarenhet!

  
Hur arbetar ni för att främja likabehandling och motverka diskriminering inom projektet?
Vi har en likabehandlingsplan som vi uppdaterar då och då. Vi har, vad vi känner till, aldrig haft några bekymmer inom detta område.
Hagalund behandlar vi alla lika.

  
Vilka är era viktigaste samarbetspartners?
Vi är en paraplyorganisation och samarbetar med alla 24 medlemsföreningar samt Platssamverkan Hagalund och kommunen.

  
Hur mycket söker ni i kulturprojektbidrag?
100 000

  
Har ni sökt eller beviljats ekonomiskt stöd för projektet från andra parter?
Ja

  
Ange eventuell övrig finansiering av projektet.:

 Vi har sökt medel från postkodstiftelsen för två nya aktiviteter; seniordisko och filmvisning. Beviljats 50 000 för detta.
  



Har ni beviljats tidigare bidrag av Solna stad?
Ja

  



Föreningen  Ett Levande Hagalund

Inkomster budget 2022
Medlemsavgifter 6000
bord loppis 2000
Komunalt bidrag 100 000
Övriga bidrag mm 100
Sponorstöd 10 000
Stöd postkodstiftelsen 50 000
Gåva 5 000

173100
Kostnader
Hagalundsdagen 55 000
Aktiviteter på torget 6000
Valborgseld 8 000
Julgransplundring 0
Musikcafe 25 000
Filmvisning 20 000
Seniordisco 25 000
Info projektet 5 000
påskkul 3 000
Nobelfest 5 000
skröpplockardagar 2 000
Cafe, tipsproemnader 2000
Hemsida 1 400



Kontorsmaterial, porto 2 000
Plusgirokostnader 1 500
Föreningsavgifter 200
Möteskostnader 8 000
Uppvaktningar 1 000
Övrigt 3 000

Resultat 173100



 

     FÖRENINGEN ETT LEVANDE HAGALUND 

 
 

Verksamhetsplan för 2022 

Inledning 

Vi bör eftersträva en bättre samordning av aktiviteter i Hagalund. Bättre samverkan mellan 

föreningslivet, kommunen och Platssamverkan Hagalund. 

Kulturverksamhet 

Föreningen fortsätta med Musikcafé minst fyra ggr/år.  Vi är också öppna för att arrangera 

kulturkvällar i samverkan med medlemsföreningarna. 

Vi arrangera vandringar i Hagalund några söndagar i samverkan med Hagalunds vänner. 

Film 

Vi startat med ett försök med filmvisning under 2021. Blir det lyckat fortsätter vi under 2022. 

Barn och unga 

Vi samverkar med olika föreningar för att förbättra situationen för de unga i Hagalund. 

Fabrik 38 finns nu etablerat för äldre ungdomar på Hagalundsgatan 38.  

Vi undersöker möjligheterna att öka utbudet av verksamhet även för de Yngre 

åldersgrupperna. 

Vi arrangerar även i år en ”Nobelfest” för unga. 

Cafe´ värdar på Ankaret 

Vi fortsätter vårt volontärarbete och är cafévärdar på Ankaret.  Vi är värdar på onsdagar med 

öppettider kl. 10.00 – 14.00. För cafévärdarna gäller dock tiden 09.00 – 15.00. Genom vårt 

arbete som cafévärdar disponerar vi ett kontorsrum på Ankaret. 

Platssamverkan i Hagalund 

Vi vill delta aktivt i Platssamverkan Hagalunds referensgrupp. Tyvärr har inte någon sådan 

ännu kommit till stånd. Vi hoppas på detta under 2022. Utan engagemang från de boende i- 

blir inte insatserna långsiktigt hållbart. 



Utveckling i Hagalund 

Vi fortsätter följa vad som händer i Hagalund med omnejd bland annat nybyggnation av 

tunnelbana.  Vi tar initiativ till informationsträffar om aktuella planera eller remisser 

kommer som berör Hagalund. Nätverksgruppen ”Hagalunds framtid” fortsätter sitt arbete. 

Skräpplockardag 

Vi arrangerar en eller flera skräpplockardag/ar under våren. Efter plockning samlas vi till 

gemensamt fika. 

Traditioner 

Givetvis ordnar vi julgransplundring, valborgsmässofirande vid vattentornet och 

Hagalundsdagen.  Vi utökar aktiviteterna under Hagalundsdagen bland annat med mer barn- 

aktiviteter. Vi utser Årets Hagalundare! 

Hagalund 50 år 

2023 är det 50 år sedan det nya Hagalund stod färdigbyggt (de blå husen). Det firar vi! 

En arbetsgrupp tillsätts som påbörjar planeringen under 2022. 

Information 

Vi informerar genom portaffischer, vår hemsida www.levandehagalund.nu samt vår 

Facebooksida och Instagram om Föreningen Ett levande Hagalund.  

 

Tidsplan 

Några söndagar kulturvandringar i Hagalund samt tipspromenader. Beslut fattas vid varje 

styrelse. Styrelsen sammanträder en ggr/månad under höst och vår. 

9 januari  Julgransplundring (Inställd p g a Pandemin) 

Februari  Musikcafé 

17 mars  Årsmöte 

2 april  ”65 + disco” på Ankaret 

17 april  Filmvisning på Fabrik 39 

30 april  Valborgsmässoeld vid Vattentornet 

april/maj  Musikcafé på Ankaret 

8 maj  Skräpplockardag kl. 13.00 

9 augusti (alt 8/8) Utomhusbio på torget? 

27 augusti        Vi firar Hagalundsdagen 

oktober  Musikcafé på Ankaret 

höst  Tre filvisningskvällar på Fabrik 38 

höst  Två till tre 65 + disco på Ankaret 

November  Höstmöte 

November  Musikcafé på Ankaret 

December  Nobelfest 

http://www.levandehagalund.nu/


LIKABEHANDLINGSPLAN 

För föreningen Ett levande Hagalund    Antagen vid styrelsemöte 2020-04-05 
 

Om föreningen Ett levande Hagalund 
Förenigen Ett levande Hagalund bildades 1983 då med namnet ”Hagalunds föreningsråd”. 
2004 antogs nya stadgar och föreningen fick namnet ”Ett levande Hagalund”. De nya stadgarna  
öppnade upp för såväl föreningar som enskilda medlemmar att stödja förenigen. Då många 
hagalundsbor är anslutna till de 20 föreningar som är medlemmar är antalet enskilda medlemmar 
blygsamt. 

Föreningen arrangerar under året några stora aktiviteter med syfte att öka kontakten och 
samhörigheten i Hagalund. Vi deltar också aktivt i arbetet med utveckling av bostadsområdet. Här är 
en av våra viktiga uppgifter att engagera så många boende som möjligt i vår mångkulturella stadsdel. 
 

Föreningens syfte/ändamål 
Föreningen ändamål syftar till att skapa en samhörighet mellan alla boende i Hagalund oavsett ålder, 
kön eller etnisk tillhörighet. 

Utdrag ur föreningens stadgar: 
”§1 Ändamål 

Föreningen Ett levande Hagalund (tidigare Hagalunds föreningsråd), är en ideell och partipolitiskt 
obunden förening med syfte att 

• skapa mer kontakt mellan alla boende i Hagalund 
• ta tillvara föreningslivets intressen och stödja deras föreningsaktiviteter 
• inspirera till aktiviteter särskilt för barn och ungdom 
• tillvarata och utveckla den mångkulturella miljön i Hagalund 
• sprida kunskap om och verka för svensk demokratisk tradition 
• verka för samhällerlig, kommersiell och kulturell service i Hagalund 
• medverka till ett trivsammare och mer levande Hagalund.” 

 
 

Observandum 
Om det skulle komma till styrelsens kännedom att någon form av diskriminering, trakasserier eller 
annan kränkande behandling skett vid eller i anslutning till föreningens aktiviteter skall detta tas upp 
och behandlas i styrelsen och samtal ske med berörda. 

Styrelsen har ett ansvar för att styrelsens stadgar och därmed allas lika rätt till deltagande i 
föreningens aktiviteter efterlevs. 

 
Styrelsen för Ett levande Hagalund 



Ingående balans 2020-12-31    

 

Plusgiro  42 898,62  Eget kapital   11 823,72 

Kassa   703,60   Årets resultat 2020  31 778,50 

 

Intäkter     Summa 
Medlemsavgifter*    50 

Kommunalt bidrag    50 000 

Sponsring till Nobelfest    2 500  

Caféintäkter     755 

      53 305 

 

*Medlemsavgifterna har varit suspenderade under året, en enskild medlem betalade ändå.  

 

Kostnader 
Bankavgifter     1 480 

Ljudteknik Hagalundsdagen   10 000 

Utlägg Hagalundsdagen/evenemang  12 662 

Utlägg Musikcafé    4000 

Musikunderhållning Ankaret   4 500 

Eritreanska föreningen (Hagalundsdagen) 9000 

Swedish Film (Filmvisning)   3 180 

Hagalunds bigård stöd    3540  

Övrigt      150 

       48 512 

 

Utgående balans 2021-12-31    

Plusgiro  62 656,62  Skulder   15 720 

Kassa   703,60   Eget kapital  43 602,22 

Fordran   755   Årets resultat 2021 4 793 

 

 

 



 

    VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

 

Föreningen Ett Levande Hagalund avger efter avslutat verksamhetsår följande 

verksamhetsberättelse. 

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET 
 

Julgransplundring 

Den traditionella julgransplundringen fick ställas in p g a av den rådande pandemin. 

 

Påsk promenad  

- en tipsrunda runt Hagalund satt uppe den 1 – 11 april med påsktema. Ett 20-tal personer 

svarade på frågorna. 

 

Städdag 

Den 20 april höll vi för tredje året i rad en städdag i Hagalund med ett tiotal deltagare . 

 

Valborgsmässoafton 

Valborgsmässofirandet fick ställas in 2021 p g a pandemin. 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls digitalt via Zoom den 20 april och besöktes av 13 personer.  Erik Tovén från 

Fäktföreningen var ordförande.  

 

Café på Hagalunds torg 

Under veckorna 25 och 26 arrangerade projektet ”Platssamverkan Hagalund” aktiviteter på 

torget. I samband med detta höll vi i kaffeserveringen ” Cafe leve lunden” 

Under veckan bjöd vi på två trubadurträffar. Dessa genomfördes dock på Olle Olsson gården. 

Den 23 juni medverkade Lasse Zachrisson och Ola Hedén med ett Allan Edwall program och 

den 30 juni medverkade trubaduren Billey Shamrock. 

 

            
        Café hölls veckorna 25 och 26 på torget.          Lasse Zackrisson och Ola Heden  
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Musikcaféer 

På grund av pandemin har vi bara kunnat genomföra två musikcaféer 2021. Den 24 oktober 

med Monica Söderberg, Kaj Sundblom och Stellan Ljung som underhöll med svängiga  

jazzlåtar och vackra visor. 26 gäster deltog. Den 5 december med Trio Chatelain och gästartist 

operasångerskan Charlotta Huldt-Ramberg.19 gäster deltog och vi anordnade också ett litet 

lotteri med julprägel på entrébiljetterna. 

 

Hagalundsdagen 

En lite annorlunda Hagalundsdag kunde genomföras. Sen planering p g a pandemin. Dagen 

inleddes med en springtävling för barnen. Peter Robert var konferencier och underhåll med 

musik och spontana framträdanden av publiken. Karin Jordås höll ett kort tal om vikten av 

engagemang och stöd till kvinnor för att få ut dem på arbetsmarknaden. Under dagen 

medverkade 13 föreningar med informationsbord och aktiviteter. 

            

Höstmöte 

Årets höstmöte hölls digitalt den 3 december. 23 personer från olika medlemsföreningar 

deltog. Vid höstmötet medverkade Katarina Påhlman, förvaltningschef på kultur och fritid i 

Solna stad och berättade om satsningarna i Hagalund. Verksamhetsplan för 2022 antogs.  

 

Årets Hagalundare 

Årets Hagalundare, som tillkännagavs på höstmötet, var May Termini med motiveringen ” 

Mångårigt och hängivet arbete i Hagalunds föreningsliv. Med sitt administrativa och 

praktiska arbete och engagemang, i såväl Italienska föreningen som föreningen Ett Levande 

Hagalund, har May haft stor betydelse för att hålla vårt föreningsliv levande i Hagalund”. 

 

       
Diplom för Årets Hagalundare 2021    Monica Söderkvist med spelmän 

 

Café i Ankaret/kontorsrum 

Föreningen har även under år 2021 varit volontärer på Ankarets café på onsdagar. På grund av 

den rådande pandemin så var Caféet stängt fram till 4 oktober då det öppnades igen. Boel 

Carlsson och Kerstin Holmlund har varit ansvariga för caféverksamheten. För vårt 

engagemang har föreningen tillgång till ett litet kontorsrum på Ankaret där föreningens dator, 

skrivare och arkiv m m finns på plats. 
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Biokväll Fabrik 38 

I november genomförde vi för första gången en filmkväll. Den hölls i lokalerna på Fabrik 38 

Filmen ”Space Jam” visades för en liten publik på 15 personer. 

 

 

Nobelfest 

För första gången genomfördes också en Nobelfest för barn och unga i Hagalund. Också dessa 

i Fabrik 38 as lokaler. Tre föreläsningar hölls av Nicola Catovic: Biblioteket i Solna, Max 

Kesselberg, Fysikersamfundet och Cecilia Oman, KTH. En mycket lyckad dag med ett 20 tal 

deltagare. Tack till alla sponsorer, Nobelstiftelsen, Tegelbaren, Vänsterpartiet. Liberalerna, 

Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Hagalunds bigård och Nahom Ogbazion 

 

                     
            Ilknur, festgeneral, tillsammans med               Cecilia Oman från KTH visar barnen  

            Nicola Catovic: Biblioteket i Solna                 olika experiment. 

 

 

Nätverket för Hagalunds framtid 

Nätverket för Hagalunds framtid, som leds av Boel Carlsson, har träffats vid 5 tillfällen under 

året. De tre mötena under våren genomfördes digitalt via Zoom med hjälp av Peter Bolin och 

Gamla Hagalunds Vänner. På grund av Covid 19 pandemin har nätverket inte kunnat 

genomföra några aktiviteter eller bjuda in några gäster. Vi har fokuserat på att följa vad som 

hänt i vårt område och försökt att sprida information. Vi har haft kontakt med så väl 

Humlegården som Gula Linjen för att informera oss om läget i deras planerade insatser i södra 

Hagalund. Dock har inga insatser kunnat påbörjas där förutom rivning av vissa byggnader i 

Södra Hagalund. Solna Stad lyckades till slut få ordning på Stenhuggar tomten bredvid 

Färghandeln och Hagalunds vårdcentral flyttades till tillfälliga baracker uppsatta på 

parkeringen bredvid Rikshemskvarter. 

I nätverket ingår Brf Hagalunden, Brf Viktoriagatan, Brf Blåkulla, Brf Hagalunden, Brf 

Kyrkbacken, Borådet vid Signalisten, Lokala hyresgästföreningen Nordstjärneparken 

(Rikshems gård), Gamla Hagalunds Vänner och Hagalunds koloniträdgårdsförening. 

 

 



 

 

STYRELSE, MEDLEMFÖRENINGAR, REPRESENTATION , INFORMATION 

 

 

Styrelsen har under år 2020 haft följande utseende: 

Ordförande  Monica Eriksson (Centerpartiet) 

Vice ordförande Andre Gustafsson, (Moderaterna) 

Kassör  Joakim Edhborg (s i Hagalund) 

Sekreterare  May Termini (Italienska föreningen) 

  Malin Persson  (Centerpartiet) 

Ledamöter:  Jan-Olov Andersson (enskild medlem) 

  Abraham Araia (Eritreanska föreningen) 

  Maria Thiessen, (Vänsterpartiet) 

  Eva Holmqvist (Moderaterna) 

Illknur Rencber (enskild medlem) 

Elvina Khenow (enskild medlem) 

 

Ersättare  Jannis Konstantinidis, Apollon 

Majida Pasalic (Enskild medlem) 

Sirak Tecla Solna FC   

Kamal Fakhouri (Hagalunds Moské) 

Lillemor Jebali (Enskild medlem) 

  

Adjungerad  Boel Carlsson (Lhf Nordstjärneparken)  

  Monica Jönsson (brf Hagalunden) 

 

Revisor  Magnus Persson  

Revisorssuppleant      Birger Nord (Brf Hagalunden), avliden de 2021 

  

Valberedning Arne Öberg (Socialdemokraterna) 

  Marianne Melander (Liberalerna) 

  Birger Nord (Brf Hagalunden), avliden de 2021 

 
 
Medlemsföreningar under år 2020  

21 medlemsföreningar samt 2 enskilda medlemmar.  

Ankaret Äldrecentrum, Solna stad HSB Blåkullas Motionsförening  

Big Maple   Gamla Hagalunds Vänner 

Centerpartiet   Koloniträdgårdsföreningen 

Eritreanska föreningen  Hgf Nordstjärneparken  

HSB Brf Blåkulla  Liberalerna    

Mirlex Advokatbyrå  Miljöpartiet    

Moderaterna   Rikshem   

Socialdemokraterna  Solna Församling   

Vänsterpartiet i Solna  SAF Fäktförening   

Brf Hagalunden  Brf Kyrkbacken 

Italienska föreningen 

 

Italienska föreningen har den 6 juni 2021 lagt ner sin verksamhet i Solna. 

  



 

 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året genomfört x (9) protokollförda styrelsemöten, de flesta digital. 

Årsmötet hölls digitalt den 20 april med 13 deltagare samt ett fysiskt Höstmöte den 3 

november. Höstmötet samlade 24 deltagare.  

 

 

Representation 

Monica Eriksson har deltagit på digitalt årsmöte med Hela Sverige ska leva Stockholms län. 

Boel Carlsson har deltagit på en kulturnätverksträff med kommunen. 

Boel och Monica har deltagit på överläggningar med Platssamverkan Hagalund. 

 

 

Medlemskap 

Föreningen är fortsatt ansluten som medlem i Hela Sverige ska leva Stockholms län.  

 

 

Information och sociala media 

Maria Thiessen uppdaterar och sköter föreningens hemsida, Facebook och Instagram. En 

folder som presenterar att föreningen finns tillgänglig. 

Miniaffischen ”Händer i Hagalund” kom ut fyra gånger under 2021 med Monica Eriksson 

som redaktör. 

 

 

Ekonomi 

Vi hänvisar till den ekonomiska berättelsen. 

 

Slutord 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som deltagit och genomfört aktiviteter Vi lyckades 

genomföra en hel del aktiviteter med positiv respons från hagalundarna trots pandemin. Ett 

stort och varmt tack till alla som medverkat. 

 

 

Monica Eriksson  Andre Gustafsson  Jan Olov Andersson 

  

 

May Termini  Joakim Edhborg Abraham Araia 

 

  

Maria Thiessen Eva Holmqvist  Malin Persson 

 

 

Ilknur Rencber Elvina Khenow 
 

 

FÖRENINGEN ETT LEVANDE HAGALUND 

Hagalundsgatan 33, 169 66 SOLNA,e-mail: leve.lunden@hotmail.se, 

hemsida:www.levandehagalund.nu postgiro 4799025-4,  

Organisationsnummer: 802450-6472 
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