Verksamhetsberättelse 2021
Föreningen Haga-Brunnsvikens Vänner arbetar för att bevara, vårda och utveckla Haga-Brunnsvikenområdets värdefulla kultur- och naturmiljöer. Vi verkar för att planering och beslut om området
uppfyller intentionerna för Kungliga Nationalstadsparken. Brunnsvikens miljöstatus måste förbättras,
påverkan från vägar och bebyggelse minska och rekreationsvärdet höjas. Vi vill att fler ska upptäcka
och njuta av områdets kulturhistoriska och miljömässiga värden. Vi ska samverka med andra
organisationer och aktörer.

1. Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen har haft fyra protkollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av 8 ledamöter, 2
suppleanter, 1 hedersledamot.
Anders Bodin, ordförande, Beatrice Sundberg, vice ordförande, Anitha Hedin, kassör, Ulla Wittrock,
sekreterare.
Övriga ledamöter: Sara Åsbrink, Tomas Danko, Johan von Garrelts, Töres Theorell
Suppleanter: Lars Bjerin, Sylvia Dovlén.
Till styrelsen har Annika Lindström varit adjungerad och tagit ett stort ansvar för föreningens
kommunikation.
Hedersledamoten Ella Öström deltar i styrelsemöten.
Revisorer
Mats Gullberg och Anna Lönnqvist. Suppleant Anne Murray.
Valberedning
Anne Utter och Annika Kopponen.

2. Årsmöte
Årsmötet ägde rum digitalt. Majoriteten av medlemmarna hade på förfrågan accepterat denna
mötesform. Konstituerande möte ägde rum 23 november 2021.

3. Ekonomi
Föreningen tecknas av Anders Bodin, Anitha Hedin, kassör. Ekonomin har skötts av kassören Anitha
Hedin. Bokslutet har upprättats av Anitha Hedin. Föreningen hade 2021 cirka 150 betalande
medlemmar.
Årsavgiften är oförändrad, enligt beslut på årsmötet: 185 kr för enskild medlem, 260 kr för familj, 75
kr för ungdomar och studerande upp till 25 år, föreningar och företag 500 kr.
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Årets resultat
De samlade intäkterna var 23 145 kr. Kostnaderna var 27 518 kr. Årets resultat blev -4 373 kr och vi
har tillgångar som täcker gott och väl. Föreningens tillgångar, bank, plusgirot mm uppgick vid
årsskiftet till 295 593 kr. Omsättningen var väsentligen lägre än förra året – allt beroende på den
inställda ljusfesten.

4. Administration
Föreningens adress är Haga-Brunnsvikens Vänner, c/o Bodin, Mariatorget 1B, 118 48 Stockholm.
Kontaktadresser per e-post är anders.bodin@haga-brunnsviken.org, medlem@haga-brunnsviken.org
och info@haga-brunnsviken.org
Kallelser och Haga-BrunnsvikenNytt skickas ut med post till medlemmarna. Många medlemmar har
inte uppgivit epost-adress, men målet är att fler ska nås med e-post för att vi snabbare och billigare ska
nå ut med t.ex. kallelse till årsmöte.

5. Samverkan
Föreningen ingår i Nationalstadsparksrådets skötselutskott och i Länsstyrelsens kommunikatörsgrupp
som samordnar informationen kring Nationalstadsparken från ett 20-tal organisationer. Länsstyrelsen
ger också fint stöd till Ljusfesten genom layout av foldern.
Vi har under året intensifierat samarbetet kring planfrågor med Förbundet för Ekoparken och
Kommittén för Gustavianska Parken. Haga-Brunnsvikens Vänner är medlem i Samfundet S:t Erik och
i Förbundet för Ekoparken.

6. Plan- och byggärenden
Under året har vi bevakat och agerat i frågor runt Brunnsviken. Det är bland annat planskild korsning
vid Bergianska, planerna för Bergiusdalgången när kraftledningen grävs ner, nya bostäder i kvarteret
Triangeln vid Ålkistan, planerna för Annelund norr om Frösundavik. Bästa dragningen för Kaskaden,
vattenfallet, har testats och kontakt upprättats med Ståthållarämbetet och Statens fastighetsverk.

7. Webben
Under året hade vi en kraftig ökning av enskilda sidhänvisningar jämfört med året innan.
Webben riktas till medlemmarna, stadsplanerare i Solna och Stockholm, Länsstyrelsen, besökande i
parken både dagligen och till Hagadagen och Ljusfesten, aktörer i Hagaparken och Brunnsvikenområdet, dvs. båtklubbar, restauranger, museer med flera samt intresseorganisationer och övriga aktiva
i Nationalstadsparken. Suzanne Kolare är webbredaktör och webbplatsen har teknisk support från
Kobotolo i Karlskoga.

8. Sociala media
Facebookgruppen Haga Brunnsvikensvänner har varit flitigt använd och hade över 880
gillamarkeringar. Suzanne Kolare har uppdaterat Facebookgruppen.
Vi använder Facebookgruppen för information om våra egna aktiviteter och artiklar på webben samt
om andra evenemang och nyheter om Haga-Brunnsvikenområdet.
Ulla Wittrock har uppdaterat Instagram och lagt ut fina bilder och information om våra planärenden.
Föreningen hade ca 100 följare på Instagram.
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9. Haga-BrunnsvikenNytt
Medlemsbladet utkom inte men många nyheter fördes till webben.

10. Seminariet om Wenner-Green Center
Det seminarium som var planerat för föregående år blev i år ett webinarium. Frida Rosenberg, som
doktorerat i ämnet, höll ett lysande föredrag med Töres Theorell som nyfiken utfrågare.

11. Hagadagen, Höstfesten och Ljusfesten
På grund av den förra året rådande situation inställdes Ljusfest, Hagadag och Ljusfest. Men som en
liten tröst anordnade föreningen en liten ljustfest 7 november i Silvertältet med konsert avTöres och
Saras stråksextett: Brahms stråksextett nr 1 opus 18. Tomas Dankos band spelade Bellman med
sångerskan Anki Strömgren.
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