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Lidingö Hembygdsförenings 87:e verksamhetsår
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Lidingö Hembygdsförening är en av landets största Hembygdsföreningar. Vid årsskiftet
uppgick antalet medlemmar till 1816. Medlemsavgiften är 250 kr. för enskild medlem och
375 kr. för s.k. familjemedlemskap. Museets öppettider, 12 tim/v., och entréavgiften 40 kr. för
de som inte är medlemmar är oförändrad.
De 30-talet evenemang och andra aktiviteter som föreningen genomfört i och utanför Museet
intresserade ca 5 900 deltagare varav fler än hälften besökte Museet.
Styrelsen har sedan årsmötet den 22 mars 2017 och efterföljande konstituering haft följande
sammansättning:
Robert Hallenborg
ordförande
Carl-Henrik Ankarberg
vice ordförande
Ulla Larsson
sekreterare
Britt-Marie Sjölund
ekonomiansvarig
Margareta Borgelin
Peter Lindkvist
Marianne Råberg
Teddy Widstrand
Ibb Jessen
(t.o.m. nov.)
Föreningen och Lidingö stad tecknade i slutet av 2015 ett avtal med syftet att bl.a. sprida
kunskap om Lidingö och dess historia till barn och ungdomar. Detta drivs av skolgruppen
genom lektioner i lidingökunskap för elever i åk 2 och 3. Under året har elever från 21 klasser
undervisats. För tredje året arrangerades också kunskapstävlingen om Lidingös historia för
årskurs 3. Vinnande lag var Christinaskolan. Enligt avtalet, som regleras årligen, ska Lidingö
Museum också fungera som mötesplats för Lidingöborna. Detta har skett genom
utställningsverksamheten och olika arrangemang. Föreningen erhåller viss ersättning från
staden.
Föreningens verksamhet är dock helt beroende av de arbetsinsatser som de ca 130 ideellt
arbetande medlemmarna, vilket är något färre jämfört tidigare år, utför inom 20-talet
arbetsgrupper (bil.2). 42 av de aktiva medverkar i två eller flera grupper varav drygt hälften
av dessa är med i 3 eller flera grupper.
Bildrebusjakten kunde p.g.a. av bristande resurser inte genomföras. Produktionen av nya
radioprogram är också i fara då person med teknisk kompetens att producera programmen
saknas. Behovet av fler frivilliga krafter inom flertalet arbetsgrupper är mycket stort.
Annonser på föreningens hemsida, i medlemsbladet, i sociala media och anordnade av öppet
hus på Museet har varit metoder som syftat till att uppmärksamma behovet men med magert
resultat.
Under konstrundan i mars, Lidingöloppshelgen i september och kulturveckan i november har
Museet haft utökade öppettider.
Styrelsen har fokuserat på åtgärder som syftar till att förbättra kommunikationen både externt
och internt. Internt har ordföranden därför initierat möten med representanter för
arbetsgrupperna efter varje styrelsemöte.
Under året har en ansiktslyftning av museiboden genomförts för bättre exponering av bl.a.
litteratur och hantverksgruppens alster.
Föreningen har i slutet av året flyttat föreningens externa lager i en lada i Rö i Roslagen till ett
nytt förråd i Larsberg.
I samband med att Lidingö Tidning lades ner överlämnades samtliga tidningslägg från 1910 2107 till föreningen. Lidingö stad har skänkt ett 50-tal stadsplanemodeller till Museet.
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.
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Styrelsens arbetsutskott, som har uppdraget att besluta om investeringar till ett belopp på
högst 10 000 kronor och svara för löpande rutinärenden har haft 7 protokollförda möten. I
arbetsutskottet har Robert Hallenborg, Britt-Marie Sjölund, Ulla Larsson samt kanslichef
Kerstin Larsen ingått.
Revisorer: Gunnar Stenström och Lars Skoglund med Rolf Schnackenburg och Göran
Österlund som revisorsersättare.
Valberedning: Björn Hjelmstedt, Barbro Liljequist och Jan Ågren (sammankallande).
Medlemssekreterare: Barbro Liljequist.
Fastighetsansvarig: Bengt Larsson.
Hedersordförande: Ruth Sävhagen.
Kanslichef: Kerstin Larsen.

Årsmötet
Årsmötet ägde rum 22 mars i Föreningsgården i Larsberg med ca 70 närvarande medlemmar.
Årsmötesordförande var Göran Sjöberg. Som gästtalare var docenten i arkeologi och antikens
kultur vid Stockholms universitet, Torun Zachrisson inbjuden. Torun berättade om Lidingös
förhistoria allt ifrån då de första människorna började befolka de öar och kobbar som Lidingö
då utgjorde fram till äldre medeltid då Lidingön dominerades av två storgodsmiljöer
Vikby/Bo i norr och Hersby i söder.
Ekonomi
Årets verksamhet visar ett överskott på 60 593 kr., som styrelsen föreslår balanseras i ny
räkning. Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret redovisas i årsbokslut 2017, som
återfinns i bilaga 1.
Gåvor/Bidrag
Under året har Hembygdsföreningen bland annat mottagit:
– Bidrag från medlemmar som avrundar sin medlemsavgift uppåt vid betalning.
– Bidrag från ICA Rudboda för arbetet med butikens årsalmanacka.
– Utdelning från stiftelsen Gustaf, Anna och Ann-Marie Bergströms fond.
– Kulturbidrag från Riksantikvarieämbetet för den kommande utställningen om invandring till
Lidingö.”
– Minnesgåvor från medlemmar och övriga.
Föreningar och förbund
Föreningen är medlem i Föreningsrådet i Lidingö samt i Lidingö Närradioförening.

Aktiviteter
Utställningar
Datum

Ämne

Antal
besökare

1 okt. 2016 – 15 Utställning om Lidingös brandförsvar med temat ”Elden är
jan.
lös.”
21 jan. – 23
mars

Utställning ”Bo i gemenskap” som presenterade
Canadaradhusen, småhusbebyggelsen på Krokusvägen och
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91*

radhusen från tidigt 1950-tal på Hersby Åker.
9 april – 14 okt. Utställning ”Nå´n har gjort en tavla” Ett 30-tal tavlor från
föreningens samlingar visades.
21 okt.- 16 jan - Utställning om stadsdelen Skärsätra.
2018.
*

60*
40*

Avser invigningsdagen

Författarträffar/föredrag
Datum
Ämne och föredragshållare

Antal
besökare
9 feb.
Kommunpolisen Fredrik Wallén berättade om brottsligheten på
28
Lidingö förr och nu och också om hur den nya
polisorganisationen är tänkt att fungera i framtiden.
2 mars och 5 Föredrag om boken ”Stockholmsvägen -från början till slut”
36
maj
12 mars
”Minns du Krokusvägen” samtal om livet på Krokusvägen förr
25
och nu.
9 feb.,21 mars, Guidad visning av utställningen om Lidingös historia.
99
19 okt, 18 nov.
och 20 dec.
23 apr.
Boken ”Hjalmar Arwin, Lidingö Villastads grundare”
100
presenterades av dess författare Gunilla Dessen.
10 okt.
Guidad visning av utställningen ”Nå´n har gjort en tavla.”
20
15 nov. o 12
Guidad visning av utställningen om Skärsätra.
71
dec.
Guidade visningar i samband med lokaluthyrning
94
Andra arrangemang
Datum
Ämne
8 jan.
26 jan.

Julgransplundring med tomte, långdans och fiskdamm.
Final i Kunskapstävlingen om Lidingös historia för elever i
årskurs 3 ägde rum i sessionssalen i Lidingö stadshus.
19 febr.
Föreningen arrangerade Öppet hus på Lidingö Museum i syfte
att engagera fler aktiva medlemmar.
24–26 mars
Konstrundan, Fyra lidingökonstnärer ställde ut sina alster.
5 apr.
Kafferep med påsktema.
22 apr.
Ö-resan, Museet var en station under tävlingen.
8, 9, 10, 15, 16, Skolgruppen har genomfört projektet ” En skoldag för 100 år
17, 18, 22 och sedan” för elever i årskurs 2. 21 klasser har undervisats i
23 maj
Lidingös historia, en ökning med 8 klasser jämfört 2016.
1 juni
Föreningen arrangerade en bussresa till Wira bruk och
Furusund.
6 juni
Nationaldagsfirande med flagghissning vid Museet.
Styrelserepresentant deltog senare på dagen vid Lidingö stads
ceremoni för nya svenska medborgare på Foresta.
6 juli
”Trädgårdsfest i Bellmans anda” med Håkan Essmar som
Bellman.
7–12 sept.
Resa till Frankrike, Champagne och Picardie, arrangerades i
samverkan med Favoritresor.
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Antal
besökare
90
300
46
320
59
90
421

35
50

120
30

13 sept.
15 sept.
17 sept.
15 okt.
17 okt.
29 nov..
9 dec.
13 dec.

Sensommarkafferep på Museet.
Båtutflykt med guidning till Lidingös ö Björkskär.
Elfviksgårdsdagen.
Höstmarknad.
Musikkväll med vissångaren Johan Taube.
Vokalkvintetten Holiday Singers underhöll med ett julinspirerat
program.
Julmarknad på Museet. Föreningen deltog samtidigt på Lions
julmarknad i Hästskojarparken.
Luciakafferep.

Radioprogram
Datum
1 och 8 jan.
15 och 22 jan.
29 jan. och 5 feb.
12 och 19 feb.
26 feb. och 5 mars
12 och 19 mars
9 och 16 apr.
7 och 14 maj.
26 mars och 2 apr.
23 och 30 apr.
21 och 28 maj
5 och 12 nov
4 och 11 juni
8 och 15 oktober
19 och 26 nov.
18 och 25 juni
2 och 9 juli
30 juli och 6 aug.
13 och 20 aug.
27 aug. och 3 sept.
10 och 17 sept.
24 sept. och 1 okt.
22 och 29 okt.
3 och 10 dec.
17 och 24 dec.
31 dec.

Program
Ernst Rolf. (repris)
Wilhelmina Skog. (repris)
Gåshaga Värdshus. (repris)
Södra banan. (repris)
Capellagården.
Bröderna Nerman, 3 delar.

36
50
1500
400
19
25
113
41

Producent
Sten Hedman, Jan Ågren
Gunilla Dessen
Sten Hedman, Jan Ågren
Carl-Henrik Ankarberg, Sten
Hedman, Jan Ågren
Jan Marcusson
Jan Marcusson

Litterära och konstnärliga utblickar
kring Hustegaholm. (repris)
Duvholmen och Stora Höggarn.
(repris)
NyckelviksskolanHantverkspedagogutbildningen.
Vårt år på Nyckelviksskolan, Fyra
elever berättar.
Vem var Hertha Olivet. (Gate
Broms)
Röster om Herta Olivet, 2 delar.

Carl-Henrik Ankarberg

Båtliv i Kyrkviken. (repris)
Lidingö som sommarort. (repris)
Lidingö sjöscouter. (repris)
Idrottshistoria i Lidingö. (repris)
Gustaf Dalén. (repris)
Min morfar Einar Nerman.
Einar Nerman. (repris)
En vandring på kyrkogården. (repris)
Promenad Canadaradhusen. (repris)
Lidingös signalspaning. (repris)
Bellman med Bengt Jonshult. (repris)

Torbjörn Wancke
Lars Dessen
Carl-Henrik Ankarberg
Patrik Edgren
Gunilla Dessen
Jan Marcusson
Gunilla Dessen
Patrik Edgren
Per Svensson
Magnus Anderberg
Gunilla Dessen

Lars Dessen
Jan Marcusson

Jan Marcusson

Böcker och artiklar
Hjalmar Arwin Lidingö villastads grundare, av Gunilla Dessen (externt producerad) har köpts in
för försäljning i Museiboden.
Utställningskatalog Bo i gemenskap.
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Utställningskatalog Det hände i Skärsätra.
Texter till lidingöalmanacka 2018 som ges ut av ICA Rudboda har producerats.
Yttranden till Lidingö stad
Förslag till detaljplan för kv. Söderåsen 4.
Synpunkter på beviljat bygglov för tillbyggnad av tennishall på Lidingövallen.
Förslag till detaljplan för Nyckelviksskolan, Björkskogen 10 och Bokskogen 4.
Plansamråd, detaljplan för Lojobacken mm, Rudboda.
Förslag till detaljplan för fastigheterna Oden 21:2, 23 m.fl. Lidingö centrum.
Förslag till Blåplan för Lidingö.
Plansamråd detaljplan för kv. Enåsen 18 Hersby.
Övriga aktiviteter
Flytt av lager i RÖ i Roslagen till nytt förråd i Larsberg
Fotogruppen har slutfört samordningen och arkiveringen av föreningens vykortssamling. Tidigare
8 samlingar har sammanförts till en med totalt 1677 kort varav 574 finns scannade för att visas i
kunddatorn.
Litteraturen i föreningens bibliotek har under året klassificerats utifrån en ny struktur.
Museibodens inredning har förnyats.

Lidingö i februari 2018

Robert Hallenborg

Carl-Henrik Ankarberg

Margareta Borgelin

Ulla Larsson

Peter Lindkvist

Marianne Råberg

Britt-Marie Sjölund

Teddy Widstrand

Bilaga 1: Årsbokslut 2017
Bilaga 2: Arbetsgrupper och dess medlemmar 2017
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