
MANIFESTATION för våra samlingslokaler, tisdag 16 november kl. 15-16 
  
Kulturförvaltningen har sagt upp hyreskontraktet med AMF-fastigheter för de lokaler som 
disponeras av Östermalms Föreningsråd. När detta gjordes, lovade förvaltningen att den 
skulle skaffa nya lokaler för föreningarnas aktiviteter. Föreningsrådet skulle få bidrag för 
förskottshyra till en ny hyresvärd och för att lösa akuta problem med koppling till pandemin. 
Under tiden, dvs. fram till den 1 juni 2022, skulle verksamheten kunna fortsätta som vanligt i 
de nuvarande lokalerna. Inget av detta har infriats. Av handlingarna till Kulturnämndens 
möte den 16 november framgår tydligt att förvaltningen vill att Föreningsrådet läggs ner. 
Mötet äger rum i Liljevalchs Konsthall, Djurgårdsvägen 60.  
Samling utanför Liljevalchs kl. 15. Möt upp för att stödja föreningslivet på Östermalm. Sprid 
meddelandet så att vi blir många som sluter upp. 
_________________________________________________________________________ 
 
Se nedan också uttalande från KPR, Kommunala pensionärsrådet i Stockholm: 
 
UTTALANDE AV KPR 
 
Vi vet att pensionärsorganisationernas verksamhet är viktig för många pensionärer i 
Stockholm. För många är det ett sätt att ta del av och delta i samhällsdebatten, att bryta sin 
isolering, att delta i det livslånga lärandet mm. 
För att möjliggöra detta måste det finnas tillgång, i närområdet, till samlingslokaler som är 
ekonomiskt möjliga för det lokala föreningslivet. 
Nu kommer alarmerande rapporter från flera stadsdelar att föreningslokaler ska stängas, 
bl.a. Hövdingagården i Hägersten och lokaler i Fältöversten. Medel finns inte med i budgeten 
inför 2022. 
Mycket svårt att nu finna fullgoda alternativ. 
 
Stockholm ska vara en ÄLDREVÄNLIG STAD. I Handlingsprogrammet finns 
utvecklingsområden framtagna. Under rubriken ”Utveckla förutsättningarna att delta i 
aktiviteter” skrivs bl.a. ”Civilsamhällets organisationer erbjuder mötesplatser där 
stockholmarna kan utveckla sitt eget skapande, bredda sitt kunnande och visa sitt 
samhällsengagemang”.  
När kommunen stänger föreningslivets lokaler och fullgoda alternativ inte finns att tillgå, är 
det svårt att fortsätta erbjuda den viktiga lokala verksamheten. Ett värdefullt komplement 
till kommunens tjänster. 
 
Viktigt att samtliga stadsdelsförvaltningar gör en inventering av samlingslokaler i stadsdelen. 
Detta ska föreningslivet kunna ta del av digitalt på samma sätt som vi idag kan ta del av 
Stockholms idrottshallar. 
 
Kommunstyrelsens pensionärsråd kräver att inga samlingslokaler stängs förrän fullgoda 
alternativ finns i närområdet.  
 


