
 

 

       Haga Brunnsvikens vänner 
 

www.haga-brunnsviken.org 

Kallelse och inbjudan till årsmöte 
Välkommen till Haga-Brunnsvikens Vänners Årsmöte - torsdag den 21 
mars 2013 klockan 18.00 i restaurang Haga Forum, samlingssalen 1 tr. ned 

Haga-Forum ligger vid Haga södra grindar – inte långt från Norrtull – och har busshållplats utanför. 

Vid samlingen efter årsmötet kommer Ursula Sjöberg att berätta om "Haga slott - barnens palats. 

Växlande öden och inredningar 1808-2013". Ursula är fil.dr och tidigare verksam som intendent vid 
Husgerådskammaren; hon var även författare till avsnittet om Haga slott i boken ”Haga - ett kungligt 

kulturarv” utgiven 2008.  

Efter föredraget serveras drink och tilltugg i loungen utanför konferenslokalen. Kostnaden är 60 kr, 

och betalas kontant på plats (gärna jämna pengar). 

Dagordning och alla handlingar som stadgar, verksamhets- och revisionsberättelser och 

valberedningens förslag till ny styrelse kommer att ligga framlagda i sammanträdeslokalen. 

Anmälan till årsmötet och till deltagande i samlingen görs till Göran Sachs antingen på mail 

goran.sachs1@comhem.se  eller mobil 0708-604109  senast måndag den 18 mars 2013. 

Verksamhetsåret 2012. Vi är tillsammans närmare 400 medlemmar och ett hundratal icke betalande 

PR medlemmar, som värnar om Brunnsviksområdet. Initiativ att utvidga bevakningsområdet har 
tagits av verksamma i Ulriksdal som saknar vänförening och uppskattat det arbete som vår förening 

gör. Ulriksdal kommer därför 2013 att representeras av ledamot i styrelsen. 

Vår bevakning av plan- och byggärenden fortsätter bl.a. vad avser Albano, Promenadstaden, 

Roslagstull, Bellevue och Roslagsbanan.  

Gruppen Visit Haga som består av aktörerna runt Brunnsviken visade 2012 stort intresse särskilt för 

Ljusfesten. Föreningen och gruppen planerar nu ett närmare samarbete för att stärka 

marknadsföringen för Eventen 2013.  

Föreningens högre ekonomiska omsättning 2012 beror på att många utgifter bl.a. för Eventen som 

tidigare betalats direkt av sponsorerna fr.o.m. år 2012 går över föreningen. Men därutöver har 

föreningen fått kraftfullt ekonomiskt stöd av entreprenören Björn Sundeby för att kunna genomföra 
Hagadagen och Ljusfesten 2012 och 2013.  Överskottet i årets positiva resultat ca 30.000 kr är därför 

öronmärkt för att gå till Hagadagen och i viss mån till Ljusfesten.   

Avslutningsvis kan vi konstatera att våra publika evenemang växer i omfattning och popularitet.  

Det ställer också högre krav på personligt engagemang från styrelsen. Till stämman kommer fem nya 

ledamöter föreslås bli invalda.  Därför är det viktigt att just Du kommer och lägger Din röst. 

Varmt välkommen 

Märtha Angert Lilliestråle 

Ordförande 

 


