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Aktuella program

BO I GEMENSKAP –
tre områden från tre olika
epoker.

Den 21 januari invigdes utställningen om de tre bostadsområdena Canadaradhusen, med unika fotografier från 1910-talet,
bilder från HSB:s småhusområde vid Krokusvägen och från de varmröda tegelhusen från ca 1950 i Hersby Åker. Utställningen pågår
fram till den 24 mars.

Kallelse

Lidingö Hembygdsförenings medlemmar kallas
till ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Docent Torun Zachrisson kommer för att berätta
om Lidingös forntid.
Tid: Onsdag 22 mars kl.19.
Plats: Föreningsgården i Larsberg. Se sid 2.

Polisen kommer...
Fredrik Wallén, Lidingös nye
kommunpolis, berättar om
brottsligheten på bl.a. Lidingö
förr och nu på Museet torsdag 9
februari kl. 19.
Fredrik kommer också att förklara hur polisens relativt nya organisation fungerar
och hur den är tänkt att fungera i framtiden.
Möjlighet att ställa frågor blir det tillfälle till.
Vi kommer att lotta ut böcker, bl.a. ”Brottsplats Lidingö” av Jan Malmstedt, på entrébiljetten.
Kostnad 100 kr. för medlem, 120 kr. för övriga.
Bindande anmälan till kansliet senast 7 februari.

Vi planerar även programpunkter
på Museet kring utställningen,
så håll utkik på vår hemsida,
Facebook och i lokalpressen.
Foto: Ibb Jessen och Christina
Holgersdotter Engdahl.
Den 12/3 kl 15 träffas vi på Lidingö Museum och samtalar om
livet på Krokusvägen förr och nu. En trivsam eftermiddag med minnen och ”afternoon tea” till självkostnadspris. Välkommen att delta eller bara lyssna.
Anmälan senast 9 mars.

Producent till Radiogruppen

Det är viktigt att vi även under 2017 kan fortsätta med den uppskattade programserien i Radio Lidingö, Hembygden i etern. För att klara
detta behöver vi en datakunnig medhjälpare
som är beredd att spela in programmen i studion och redigera dessa. En producent, kort och
gott. För programidéer har vi gott om och dessutom många kunniga radiopratare. Men just
den praktiskt lagde mannen eller kvinnan som
mixar ihop radioprogrammen saknar vi. Är du
lockad av den spännande uppgiften så hör av
sig till Museets kansli.

Drömt om att arbeta på Museum?
Kom på öppet hus 19 februari!

Nu slår vi upp portarna och visar vad som sker bakom kulisserna på Lidingö Museum – ditt Museum.
Vi gör en kort presentation av Museet/Hembygdsföreningen och lämnar framför allt information om
hur du kan bli del av denna inspirerande verksamhet. Just nu har vi plats för ytterligare krafter som
kan bidra med sin entusiasm samt kanske någon
specialkunskap. Vad är din ”cup of tea” – hantverk,
foto, forskning, utställningar, radioprogram, dela ut
medlemsblad. Eller kanske något helt annat? Välkommen söndag 19 februari kl. 13.30.
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Ordföranden har ordet
Vi börjar Hembygdsföreningens
87:e verksamhetsår med önskan
om ett bra år för föreningen och
Museet.
Som vanligt har vi ett gediget
program framför oss. Närmast
står utställningen ”Bo i Gemenskap” på agendan. Den handlar
om landets första radhusområde
Canada och det första kollektiva
småhusområdet vid Krokusvägen
samt tegelradhusen på Hersby
åker.
I vår museibod finns ju många
trevliga saker såsom några nya
Lidingöböcker t.ex. Stockholmsvägen från början till slut, Kvarteret Canada, livsberättelser under

100 år, Brottsplats Lidingö och
mycket fint som hantverksgruppen producerat. Vi gläds åt den
bra försäljningen i samband med
höst- och julmarknaderna.
Du lyssnar väl på ”hembygden
i etern” på Radio Lidingö 97,8
MHz? Jan Marcusson har producerat sex program om Nyckelvikskolan. Programmen handlar om hur Hertha Olivet startade den 1955 i samarbete med
möbeldesignern Carl Malmsten.
Idag växer både Nyckelvikskolan och Carl Malmstens möbelstudio här på Lidingö. Har du
inte hört programmen så finns de
att köpa på Museet. Det finns ju

Kallelse till årsmötet

Frankrike i september

Lidingö Hembygdsförenings medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma (årsmöte).
Tid: Onsdag 22 mars kl. 19.
Plats: Föreningsgården i Larsberg.
Möjlighet till en stunds mingel
finns från kl. 18. Föreningen bjuder på kaffe och kaka men säljer
också smörgås, öl och vin.
Som vanligt innehåller årsmötet
en redovisning av de aktiviteter
som föreningen genomfört och
fjolårets ekonomiska resultat.
Budget och plan för verksamheten 2017 presenteras också.
Val av ny ordförande och tre ledamöter ska göras.
Som uppmärksammades i förra
medlemsbladet ska motioner till
årsmötet ha kommit föreningen
tillhanda senast 1 februari.
Årsmöteshandlingarna kommer
att finnas tillgängliga på föreningens kansli från 8 mars. Den som
så önskar kan be att få handlingarna via e-post.

Påskkafferep

Onsdag 5 april kl. 14 - 16 är det
dags för ett nytt kafferep, denna
gång med påsktema. Kaffebordet
är dukat med kakor av olika slag.
Där kommer naturligtvis även att
serveras påsktårta och smarrigt
påskgodis. Föranmälan till kansliet senast 30 mars. Entré 50 kr.

också många andra levande och
bortgångna världskonstnärer här
på Lidingö som inte får glömmas
bort. Planer finns att ha en konstutställning på Museet i vår.
Vi kan också glädjas åt att kommunen lyssnat på oss beträffande
bevarandet av härbret på Grönstakolonin.
Avslutningsvis kan nämnas att
den fasta utställningen om Lidingös historia har rönt stor uppmärksamhet inte bara på Lidingö
utan även från Länsmuseet.
Ha ett bra 2017!
Jan Ågren

I det bifogade bladet kan du läsa
mer om den planerade resan till
Champagne och Picardie 7 - 12
september 2017 med Peter Hagwall som suverän ciceron. Har du
några frågor så ring gärna Gunnel
Ekström tel. 070 571 23 52.

Geteborg 2

Den knuttimrade höladan, belägen inom Långängens naturreservat, är en av få bevarade byggnader, som vittnar om att Lidingö
varit en jordbruksbygd för drygt
100 år sedan. Söndag 15 januari
fick den gamla höladan en ny användning. Den blev då ett högkvarter för 19 jämtgetter som
också fick en inhägnad beteshage.
Jämtgeten är en utrotningshotad
art .
Den ideella föreningen Get2Gether håller getterna för att
hålla landskapet öppet genom att
beta sly. Tanken är också småskalig livsmedelsproduktion, dvs
getost.
Getternas högkvarter har döpts
till Geteborg 2 av Hasse Alfredson, som tidigare själv varit
getägare. Dottern Sofi Landström
avtäckte skylten, som signerats av
Hasse Alfredson.
Ta en promenad och hälsa på de
nyfikna, glada getterna.

Foto: Siv Bergius

Påminnelse
medlemsavgiften

Vi ser gärna att du som ännu inte
betalat medlemsavgiften för 2017
gör detta snarast. Den är efterlängtad.
Medlemsavgiften för
2017 är 250 kr. för enskilt medlemskap och 375 kr. för familje-
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medlemskap. Glöm inte att skriva namn och
adress om du använder bif. inbetalningskort.

Hembygdsnytt nr 2 2017

Nästa nummer av medlemsbladet kommer ut
omkring 30 mars 2017. För att hålla dig uppdaterad om vad som händer på Museet och vilka
aktiviteter som pågår besök vår hemsida www.
lidingohembygd.se Du kan också följa oss på
Facebook.
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Radio Lidingö 97,8
Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz
Söndagar kl.11. Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar
kl.17.
29/1 + 5/2
12/2 + 19/2
26/2 + 5/3
12/3+19/3
26/3+2/4
			
9/4+16/4
23/4+30/4
7/5+14/5

Gåshaga Världshus.
Södra banan.
Capella gården.
Bröderna Nerman del 1
Litterära och konstnärliga utblickar 		
kring Hustegaholm.
Bröderna Nerman del 2.
Duvholmen och Stora Höggarn.
Bröderna Nerman del 3

Se vår hemsida www.lidingohembygd.se

Holiday Singers underhåller. Här ser vi Björn
Hagerman, Niclas
Rosell och Håkan Åkerstedt.
Foto: Siv Bergius.

På julgransplundring väntar något kul och
spännande i påsen.
Efter dans kring granen en stunds vila med
att lyssna till sagan om Hattstugan som Brita
Edin läser. Foto: Ulla Larsson.

Klart att tomten ska
vara med på julkafferep.
Foto: Katarina
Palmstjerna.

Kommunalrådet Carl-Johan Schiller har just klippt bandet
och invigt utställningen ”Historien om Lidingö”. Till höger i bild Jan Ågen. Foto: Bengt Larsson.
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KALENDARIUM

#

								
								
LIDINGÖ MUSEUM
Öppettider Lidingö Museum se nedan.
FEBRUARI
1 ons. Sista dag för inlämning av motion till
årsmötet.
9 tors. Polisen kommer kl. 19.*
19 sön. Öppet hus på Museet kl. 13.30.
MARS
12 sön. Minns du Krokusvägen? kl. 15.*
22 ons. Årsmötet 2017 kl. 19 på
Föreningsgården i Larsberg.
23 tors. Sista dag utställningen
”Bo i gemenskap”.
24-26 Konstrunda kl. 12 - 17.
APRIL
5 ons. Påskkafferep kl. 14 - 16.*
Föreningens konst visas.
*Föranmälan till kansliet tel. 08-765 75 67 eller
e-post: info@lidingohembygd.se

NYHETER
LOKAL DEBATT
EVENEMANG

Nu	
  $irar	
  vi	
  90	
  år	
  i	
  den	
  
goda	
  smakens	
  tjänst!
Månd-Tors 10-18
Fredag 10-19
Lördag 10-15
Odenvägen 5, L-ö Centr
Se oss på Facebook

www.lidingosidan.se

Carl-Henrik Posse Akvareller
11 februari - 5 mars

GALLERI

GALLERI
FALLERA!

FALLERA!

www.gallerifallera.se
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