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#konstrundahagalund
   19 SEP 2013, KL.16.00 – 19.30

KOMMUNIKATIONER:
Pendeltåg till Solna station.
Buss 515 från Odenplan till Kolonnvägen efter Haga Norra. 
T-bana till Solna Centrum, buss 513 till Sunnangården.
Cykel, ca 7 min från St Eriksplan.

MEDVERKANDE

1) Charlottenburgsgruppen / Peabskolan, fd Hagalundsskolan, Södra 
Långgatan 24
Charlottenburgsgruppen är en väletablerad konstnärsförening med syfte att 
främja grafisk konst i Solna bl a genom medlemmarnas tillgång till en grafisk 
verkstad i olika tekniker. 
Peabskolan är en gymnasial bygg- och anläggningsutbildning som utbildar 
eleverna till träarbetare, murare, anläggningsarbetare och betongarbetare.

2) Hagalunds odlingsgrupp, Hagalundsvägen 1
Grundades 2013 i samarbete med den lokala hyresgästföreningen med 
syftet att öka social och ekologisk hållbarhet i området. 

3) Vattentornet, Hagalundsparken 
I ca 14 år har rikshäxan Rosie utforskat människans relation till det ockulta i 
Hagalunds vattentorn från 1912. Arkitekt: Ivar Tengbom.

4) Kulturskyddsföreningens konstnärsateljéer, Industrivägen 14
Grundades 2013 av sex internationellt verksamma konstnärer som arbetar 
med olika konstnärliga uttryck inom fotografi, video, skulptur, text, teckning, 
offentliga utsmyckningar mm.

5) Ateljéföreningen Zinobra, Banvaktsvägen 24
Grundades i slutet av 1980-talet i f.d Fabrikörsvillan i Nacka. Idag är de 10 
medlemmar som arbetar med främst med måleri och grafik.

6) Norra Begravningsplatsen, Ingång mittemot Banvaktsvägen 18
Landskapsarkitektur och konst av bl a Carl Milles, Anita Brusewitz-Hansson, 
Björn Evenson och Gunnar Asplund.

7) Sadelmakare Öbergs hus och gård, Furugatan 4
I bottenvåningen och i gårdshuset driver Solnas kulturförvaltning en öppen 
keramik- och läderverkstad. Design- och hantverksmarknad kl 16-19.30.

8) Olle Olsson Hagalundmuseet, Furugatan 3 
Muséet är tillägnat konstnären Olle Olsson Hagalund och ger en inblick i livet 
i Hagalund under mitten av 1900-talet. Arkitekt: snickarmästare Carl Brolin

9) Kulturskolan / konstateljé, Spetsgatan 4, Villa Odin
Se smakprov från Solna Kulturskolas kurser i bild och foto. I kulturskolans 
lokaler har även textilkonstnären Zafire Vrba öppen ateljé. Fotoutställning 
och soppkök i samarbete med Hagalunds odlingsgrupp kl 17-19.

10) Färghandlarns konstnärsateljéer, Hagalundsgatan 50
Solna stad har hyrt ut ateljéer till verksamma konstnärer i Solna sedan slutet 
av 80-talet. Idag arbetar sex konstnärer i huset, främst med måleri.


