Motion angående planer på flytt till Villa Oldenburg
Styrelsen för Lidingö Hembygdsförening har mottagit motion daterad den 25 januari 2018
från Gunilla och Lars Dessen samt Margaretha och Magnus Anderberg, i vilken motionärerna
hemställer
att ordföranden redovisar hur Hembygdsföreningen har behandlat frågan,
att styrelsen redovisar konsekvenserna av ovanstående planer dels för en flyttning dels för den
fortsatta verksamheten och ekonomin,
att medlemmarna därefter ges tillfälle att yttra sig i frågan.
Styrelsen välkomnar att medlemmar hör av sig med frågor, synpunkter och kritik som rör
verksamheten. Det är särskilt viktigt i organisationer, som är medlemsdrivna, att
kommunikationen mellan medlemmar och styrelse är livaktig och gärna konstruktiv.
Styrelsen kontaktades av Lidingö Stad i april 2017 med uppgifter om att Björn Lundahls
stiftelse kontaktat staden beträffande fastigheten Villa Oldenburg och utsikterna att hyra ut
den. LHF ombads kontakta fastighetsägaren, vilket styrelsen accepterade och uppdrog åt vice
ordförande att göra.
Med anledning av detta diskuterade styrelsens ordförande frågan med Kulturnämndens
ordförande och framförde tanken på skapandet av ett Lidingö kulturhus. Stadens representant
reagerade mycket positivt och ställde frågan huruvida Hembygdsföreningen skulle kunna
driva ett kulturhus. Frågan cirkulerades till vår styrelse liksom frågan huruvida en flytt skulle
vara av intresse för och gagna föreningen.
Styrelsen fann att det inte skulle vara förenligt med Hembygdsföreningens uppdrag att driva
ett kulturhus och detta meddelades staden utan dröjsmål. Styrelsen beslutade om ett besök i
Villa Oldenburg för att kunna göra en första bedömning av fastigheten.
Styrelsen fann bl.a. att
- att det skulle finnas ett flertal positiva effekter av en sammanslagning av ett antal
kulturaktiviteter i samma byggnad.
- att det är viktigt att LHF:s verksamhet bibehålls i nuvarande skick
- att LHF skulle kräva större yta än den vi idag förfogar över
- avslutningsvis att “trots vissa meningsskiljaktigheter, så finns det en samsyn inom
styrelsen”.
- den därför ställde sig försiktigt positiv till en eventuell flytt.
Detta ställningstagande förmedlades till Staden i avvaktan på svar på en mängd frågor, som i
det skedet inte kunde besvaras. Staden ställde då frågan huruvida LHF kunde medverka till ett
projektförslag rörande ett kulturhus. Ordförande erbjöd sig då, efter konsultationer med LHF:s
styrelse, att med hjälp av ytterligare en styrelsemedlem utarbeta ett förslag till staden såsom
privatpersoner. Därmed skulle LHF få tillfälle att delta i och leda processen på nära håll samt
kunna påverka utformningen helt anonymt och utan att komprometteras.
Projektförslaget levererades till staden den 7 september och stämplades in som officiell
handling. Ett resultat av detta var att förslaget beskrevs i en intervju med ordföranden i
tidningen Mitti samt Lidingösidan. Ordföranden ansåg det därefter nödvändigt att informera

medlemmarna i LHF via medlemsnytt hur styrelsen ställt sig till förslaget. Av misstag valdes
då ordet Hembygdsföreningen istället för vad som avsågs, nämligen Styrelsen. Denna
felaktighet, måste givetvis ha varit uppenbar för mottagarna av Hembygdsnytt, d.v.s. alla
medlemmar, som inte tillfrågats.
Motionärerna ställer två ytterligare frågor. I nuläget är dessa frågor helt irrelevanta, eftersom
det i skrivande stund inte finns beslut hos staden om en etablering. Det finns alltså inget
beslut, det finns inget kulturhus och det finns ingen inbjudan till LHF om deltagande i eller
flytt till Villa Oldenburg. Den dag när dessa rekvisit föreligger, om alls, kommer styrelsen
göra en noggrann analys av konsekvenserna av en flytt avseende verksamhetsomfattning,
ekonomi, påverkan på medlemsstrukturen etc. Om en enig styrelse då finner att LHF
långsiktigt bäst gagnas av en flytt, kommer frågan stadgeenligt att hänskjutas till
medlemmarna för beslut.
Styrelsen föreslår
att årsmötet godkänner styrelsens redovisning.

Lidingö Hembygdsförenings styrelse i februari 2018.

