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Årsmöte 19 mars på
Föreningsgården

Jan Ågren tackade Carl-Johan
Schiller med en inramad bild
på villa Fornboda med uppmaningen att hänga den i sitt arbetsrum.
Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna, som även denna
gång leddes av Göran Sjöberg.
Valberedningen presenterade
sitt förslag till ordförande och
tre styrelseledamöter.
Jan Ågren fick årsmötets förtroende att vara föreningens ordförande ytterligare ett år. Arne Noaksson och Peter Lindkvist omvaldes för en tid av två
år. Som ny ledamot invaldes Lena Winqvist. Lars
Nilsson och Britta Ekström lämnade sina uppdrag.
Revisorerna Hans Looft har avböjt omval och
Hans Knutsen Öy har önskat lämna sitt uppdrag.
Till nya revisorer valdes Lars Skoglund och Gunnar Stenström samt omvaldes Hans Söderman som
revisorsersättare.

Lidingö Hembygdsförenings 84:e
årsmöte ägde rum i Föreningsgårdens lokaler i Larsberg.
Det var som det brukar, när föreningen har årsmöte, hög stämning bland de ca 50 medlemmar
som slutit upp och minglade.
Ordföranden Jan Ågren hälsade medlemmarna och särskilt Carl-Johan Schiller ordförande i Lidingö stads
Kultur- och fritidsnämnd, tillika medlem i Lidingö
hembygdsförening, välkomna. Carl-Johan Schiller
sade att han är imponerad av föreningens arbete och
aktiviteter för att sprida kunskap om Lidingös kulturhistoria och att Lidingö stad har stor glädje av
vår aktiva förening bl.a. nämnde han arbetet med
kulturarvskyltarna och synpunkterna på planerna
för att utveckla Torsvik/Centrumområdet. Han berörde kort också föreningens hyreskostnad för villa
Fornboda, som föreningen uppmärksammat i våra Ovan: Styrelse 2015, ö.r. Carl-Henrik Ankarberg,
dialogmöten med de politiska partiernas företrädare. Arne Noaksson, Teddy Widstrand, Peter Lindkvist,
n.r. Ulla Larsson, Jan Ågren, Lena Winqvist,
En sten har satts i rullning sade han.
Margareta Borgelin. Foto: Siv Bergius.

Aktuella program
Lidingö i konsten – försvunna miljöer

Lidingö stad och Lidingö Hembygdsförening visar
nu tillsammans ett urval av sina konstsamlingar med
Lidingömotiv. Tyngdpunkten är Lidingös försvunna
miljöer. Särskilt lyfts Torsviksbacken och Torsviks
torg samt området kring centrum, Gångsätra gård
och området däromkring fram. Konsten visas dels
i stadshusets entréhall dels på Lidingö Museum och
på Lidingö stadsbibliotek.
Söndag 29 mars sker en stadsvandring i konstnärernas fotspår i Gångsätraområdet.
Utställningen, som invigdes 7 mars, pågår fram till
12 april. Missa inte den!
Ytterligare information finns på www.lidingo.se
respektive www.lidingohembygd.se.

Livet kring Stockholmsvägen förr

Sedan bron vid Ropsten kom till 1883 har Stockholmsvägen successivt utvecklats till Lidingös pulsåder.
Utöver att vara förbindelsen till huvudstaden har
Stockholmsvägen med sina butiker m.m. genom
åren varit mål för Lidingöbornas inköp och besök.
I närheten av Vasavägens station låg Lidingös gamla stadshus, polisstationen och ålderdomshemmet

samt tre av öns fyra biografer.
Vid dess östra del byggdes tidigt skolorna Klockargården och Kvarnskolan. Där fanns också Lidingös
telegrafstation, Lidingöbanans vagnhallar, Lidingös
första affär och Lidingövallen, som invigdes 1936.
Kring vägen byggdes villor från 1910-talet och
framåt enligt den nu 100-åriga stadsplanen för Lidingö Villastad. Vid uppfarten från den Lidingöbro
som tillkom 1925 uppfördes på 30-talet tät bostadsbebyggelse i Bergslidenområdet. För Stockholmsvägens mellanliggande parti ersattes de gamla villorna
successivt med moderna flerfamiljshus.
Många kommer nog ihåg Torsviksbacken, de gamla butikerna och näringsställena längs Stockholmsvägen, järnaffärens vägg med beslagslådorna, sön-
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Ordföranden har ordet
Hej på er alla,
Tack för förtroendet att jag får
vara föreningens ordförande
ännu ett år. Jag har lärt mig
mycket under mitt första år och
det finns mer att lära. Jag hoppas
att jag och vi alla fortsatt ska vara
kreativa i arbetet.
Nyårslöften har väl flera av oss
avgett, hur många har redan hunnit bryta dem helt eller delvis?
Inte vi på Lidingö Museum eller
i Hembygdsföreningen. Vi fortsätter med vårt arbete att ge Lidingöborna den informativa och
kulturella upplevelsen som ett
museum kan ge. Arbetet med en
ny ”basutställning” fortgår och
hur vi skall få till de åtta olika
tidsepokerna att samsas på Mudagsmatinén på biografen Grand,
vagnhallarna m.m.
Besök utställningen ”Livet kring
Stockholmsvägen förr”, som med
foton och kartor presenterar
Stockholmsvägens roll i Lidingöbornas liv – för tiden innan vägen
med omgivning förändrades till
dagens miljö. Utställningen invigs
lördag 23 maj kl. 13 och pågår,
efter sommaruppehållet, i september, då en vandring längs vägen planeras ske liksom en föredragskväll om Stockholmsvägen
på Museet.

Upp på Kilimanjaros
topp med rullstol

I september 2013 besteg Lars
Löfström, som efter en trafikolycka använder rullstol, tillsammans med Peter Reinebo Afrikas
högsta berg Kilimanjaro 5895
m. Lars Löfström är bitr. rektor
och idrottslärare, har fem paralympiska guld och elva VM-guld
i bagaget. Peter Reinebo är verksamhetschef på Sveriges Olympiska kommitté och en hängiven
friluftsmänniska. Om hur dessa
två planerade och förberedde
”projekt Kilimanjaro” och strapatserna på vägen upp till toppen
berättar Lars Löfström onsdag 8
april kl. 19 på Museet. Entré 80
kr för medlemmar och 100 kr för
icke medlemmar.

seets entréplan. För att få inspiration och idéer på förnyelse har vi
gjort studiebesök på några museer i länet, nu senast på Norrtälje
nya museum och museet Hamn i
Fisksätra i Nacka.
En grupp av oss har också träffat flera av de politiska partierna
på ön. Avsikten är att berätta och
informera om hur mycket föreningen gör inom det kulturella området, som ibland känns som om
det sker i det tysta.
Det är roligt att flera föreningar
hittat till oss och haft sina möten
med upp till 30-40 personer på
Museet.
Jag måste också nämna lite om
det mycket spännande arbete som

skolgruppen gör med sin ”Hembygdskunskapslära” och starten
av nya ”Vi i 3:an” – tävlingen.
Femton klasser tävlar i Lidingökunskap som sedan mynnar ut
i en final i stadshuset mellan de
bästa. Vinnaren får ett vandringspris, en liten Carl Millesstaty, ”Isprinsessan”. För övrigt kommer
vi på Museet att ha en utställning
”gammalt klassrum” som öppnar
18 april.
Ni har väl lagt märke till föreningens nya logotyp, där Lidingö
Museum framhävs mycket tydligare?
Avslutningsvis önskar jag er alla
en skön vår.
Jan Ågren

Hemvärnet 75 år

(alt) och Björn Hagerman (tenor).
Lite försmak? Lyssna på deras
hemsida: www.holidaysingers.se .
Det kommer att finnas ost och
dryck att köpa i pausen för den
som önskar. Entré 80 kronor, för
icke medlemmar 100 kronor. Anmälan till kansliet senast 25 maj.

I samband med
Hemvärnets
bildande i Sverige
1940
startades
även ett Hemvärnskompani på
Lidingö.
Under
perioden 18 april
t.o.m. 4 juni visar
en utställning på
Museet historien
om
tillkomsten,
utrustning och de
personer som frivilligt ställde upp i
denna landsomfattande försvarsrörelse.
Utställningen invigs lördag 18
april kl. 13. Det kommer även att
bli en föredragskväll senare i maj
av och med profiler inom kompaniet. Välkomna till en stunds försvarsnostalgi på Museet – Lidingö
har en diger historia inom detta
område.

En liten vårkonsert!

Återigen har vi glädjen att få njuta
av vokalgruppen Holiday Singers
på Lidingö Museum onsdag 27
maj kl. 19.
Gruppen består av fem personer: Niclas Rosell (baryton),
Cristina Taube (sopran), Håkan
Åkerstedt (bas), Vivian Rössner

NOTISER

Vi har fått nytt ansikte

Lidingö Museum och hembygdsförening har under våren 2015
fått en helt ny logotyp. Du ser
den här ovan och vi hoppas att
den ska uppskattas både inom
och utanför huset. Målet har varit
att skapa en modern profil som
blir unik för oss. Einar Nermans
vackra skepp finns naturligtvis
kvar, här har det placerats i en
sammanhållen grafisk form som
ger tyngd och stadga. På det sättet
blir det tydligt vem som är avsändare till våra budskap. Föreningens Peter Lindkvist är marknadsförare och han och hans kollega
lidingöbon Petter Antonisen har
tagit fram logotypen i samarbete
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med Siv Bergius och Teddy Widstrand. PS. För den nyfikne kan
nämnas att typsnittet/fonten heter
Gill Sans.

Hembygden i etern – Radio Lidingö 97,8 Mhz.
Söndagar kl 11.

En skoldag för 100 år sedan

Datum
29/3 + 5/4
19/4 + 26/4
		
3/5 + 10/5
17/5 +24/5
31/5 + 7/6

Alla elever i årskurs 2 i Lidingö
skolor har inbjudits att komma
och uppleva ”en skoldag” för cirka 100 år sedan på Museet. Skolrummet finns iordningsställt från
18 april t.o.m. 10 maj. Sju skolor
har redan anmält sitt intresse.

Hembygdskunskap

Under fem veckor i januari och
februari inbjöds öns alla elever
i årskurs 3 till en lektion om Lidingös historia på Museet. Vi fick
besök av klasser från tio skolor.
Sammanlagt kom cirka 435 elever och för de flesta var det första
gången de besökte Museet.
Nu väntar mer studier om Lidingös historia på respektive skola. Sedan drar vår Kunskapstävling igång med en utslagstävling
15 april. Den 26 maj blir det final
i stadshuset med en Millesstaty
som vandringspris.

Mölna gård

Missade du utställningen på Museet om Mölna gård? Fotona från
utställningen finns nu att beskåda
på Lidingö sjukhus ända in på
hösten.

Årets resor

Vi kan glädja oss åt en fulltecknad Normandieresa. Det finns
dock ännu chans att komma med.
Ring Favoritresor 08-660 18 00
och ställ dig på deras väntelista.
Resan till Bornholm har endast
ett fåtal anmält sitt intresse för
och den kan därför inte genomföras.
Hembygdsföreningen har fått
en förfrågan från SPF Lidingöskeppet om vi vill resa med dem
till Haapsalu – Dagö. Den resan
äger rum 17-21 aug med Tallink
SiljaLine, utresa kl 17.30 och
hemkomst kl 10.00.
Detaljerat program och prisuppgifter finns på SPF:s kansli
08-731 89 18 öppet tis-tors kl.1012. Reseansvarig från SPF är Madeleine Ejerhed, madejerhed@
hotmail.com. Kanske en resa för

Repriser onsdagar kl. 24 och torsdagar kl. 17.
Innehåll
Lidingötåget 100 år®
Kalle Kahnlund om
Lidingökultur
Högberga Gård
Ernst Rolf
Carl Milles

Producent
Ankarberg/Dessen
Jan Ågren
Jan Marcusson
Sten Hedman
Jan Ågren

Välkomna med synpunkter och idéer till arbetsgruppen genom Gunilla Dessen, tel. 765 97 18.
Du kan också när du vill lyssna på programmen på föreningens hemsida www.lidingohembygd.se i en månad efter premiären. Programmen
finns också på Radio Lidingös Web som kan höras när det sänds var
som helst i hela världen.
Vill du lyssna på äldre program kontaktar du Hembygdsföreningens
kansli. Det finns ca 150 program arkiverade på CD eller USB-minne.

er som inte kom till Borgholm
denna gång.

Våra oumbärliga värdar

träffades nyligen på Museet för
information och planering av
verksamheten. Värdarna bemannar boden under våra öppettider
och tar hand om alla besökare.
Finns det någon, som också gärna
vill bli värd, hör av er till kansliet.
Se bild nedan.
Foto Bengt Larsson.

Presenter

Titta in i museiboden. Där hittar du böcker om Lidingö, den
vackra lidingövasen, vinglas med
lidingöskeppet m.m. Medlemmar
har alltid rabatt på inköp i museiboden
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Nästa nummer av HN kommer
ut omkring 21 maj. För att hålla
dig uppdaterad om vad som händer på Museet och vilka aktiviteter som pågår besök vår hemsida
www.lidingohembygd.se
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KALENDARIUM
För öppettider se nedan.

#

								
MARS
					
29 sön. Stadsvandring, i konstnärernas fotspår, i Gång
sätraområdet. Samling vid entrén till Willys kl. 13.
APRIL
8 ons. Kilimanjaro. Lars Löfström. Kl. 19.*
12 sön. Sista dag för utställningen ”Lidingö i Konsten 		
– försvunna miljöer” i Lidingö stadshus och på
		Lidingö Museum.
18 lör. Invigning av utställningen ”Hemvärnet 75 år”
kl. 13
18 lör. Gammaldags klassrum – studieveckor. öppnar.
24-26 Konstrundan. Museet öppet kl. 12-17.
MAJ
10 sön. Sista dag för Gammaldags klassrum –
studieveckor.
12 o 26 Guidad cykeltur med AnnLis Åberg, samling vid
Lidingö Museum kl. 14. Kostnad 80 kr.**
23 lör. Invigning av ”Livet kring Stockholmsvägen förr”
kl. 13.
26 tis. Final i ”Vi i 3:an” i Lidingö stadshus.
27 ons. Holiday Singers kl. 19*
JUNI
3 ons. Sommarkafferep kl. 14-17
4 tor. Sista dag för utställningen ”Hemvärnet 75 år”.

Kanske	
  den	
  godaste	
  delen	
  
av	
  Lidingös	
  historia!
Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-15
Odenvägen 5
Lidingö Centrum
Tel: 08-765 22 29

Lär dig allt om fisk!
Vi forsätter vår fiskkurs
i samverkan med Firren.
17 april eller 4 maj vardagsfisk
20 april ostron & skaldjur
8 maj eller 18 maj fisksoppor

Vill du veta mer ring mig, Katarina Palmstierna, tel: 070-577 65 12
Mejl: info@roligarevardag.se Hemsida: www.roligarevardag.se

SEPTEMBER
14-19 Resa till Normandie.
*Föranmälan till kansliet (om inte annat anges)
tel. 08-765 75 67 (telefonsvarare) eller e-post:
info@lidingohembygd.se
** Anmälan till abergannlis@gmail.com eller
tel. 0730-60 81 73.

Lidingöspecialisten
Din lokala fastighetsmäklare sedan 1969

Engagemang i vardagen
är bra för hälsan.
Gör en frivilliginsats!

08-765 26 20

Ring frivilligsamordnaren 08-731 34 81
LIDINGÖ CENTRUM
LIDINGÖ GALLERIA
08-731 50 50

www.lidingosidan.se
Ansvarig utgivare: Jan Ågren
Redaktör: Ulla Larsson
Layout: Siv Bergius
Nästa nr utkommer i slutet av maj.

LHF:s kansli: öppet tisd. torsd: 9.30-15.30
Lidingö Museum: öppet
tisd. torsd. lörd. sönd: 12.00-15.00
Lejonvägen 26A, 181 32 Lidingö
Tel: 08-765 75 67

Medlemsavgift 250:- familj 375:inbetalas till PG: 7 45 75-2
Övriga inbet. BG 5802-2187
www.lidingohembygd.se
info@lidingohembygd.se

