Stockholm 2022-07-31
Till samtliga ledamöter och ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd och Stockholms
Stads kulturnämnd

Samlingslokaler på Östermalm
Östermalms Föreningsråd (ÖFR). som varit en samlingspunkt för föreningslivets i stadsdelen,
fick lägga ner sin verksamhet, sedan Kulturnämnden dragit in sitt stöd i november 2021.
I en intervju i tidningen Mitti Östermalm sa stadsdelsnämndens ordförande Andrea Hedin och
kulturborgarrådet Jonas Naddebo, att lokalfrågan för Östermalms föreningar var löst. Det är
ett påstående som vi inte kan se överensstämmer med verkligheten.
Lokalproblemet är dubbelt, dels är det stor brist på samlingslokaler i stadsdelen, dels är
tillgängligheten i befintliga lokaler mycket bristfällig. Det är förvånande att Stockholms Stad
inte har högre krav på tillgängligheten i samlingslokaler.
Att medlemmarna i PRO får möjlighet att träffa varandra är en viktig och hälsofrämjande bit
av verksamheten, inte minst i Stockholm med ett stort antal ensamhushåll. Våra aktiviteter
syftar till att skapa en samvaro för medlemmarna där kultur och folkbildning är
utgångspunkter.
Normalt lägger vi fast vårt höstprogram i maj/juni. Det har i år varit omöjligt på grund av
lokalfrågan. Men vi har lyckats boka in fyra föreningsmöten under hösten på gatuplanet hos
Hjorthagens kulturhus. Av tillgänglighetsskäl kan vi tyvärr inte använda oss av deras lokaler i
källarvåningen, för till exempel studiecirklar.
Våra förhoppningar har ställts till att samlingslokalerna i Rio vård- och omsorgsboende skulle
reserveras för Östermalms föreningsliv. Men stadsdelen har istället överlåtit dessa till
Studieförbundet Vuxenskolan. Möjligen kommer det vara möjligt för olika föreningar att (i
mån av plats) andrahandshyra lokal av Vuxenskolan.
Vi har begärt att få ut kontraktet mellan Stadsdelsförvaltningen och Vuxenskolan. Från
förvaltningen säger man att det inte är klart, men hänvisar till en kontaktperson hos
Vuxenskolan.
Vi har varit i kontakt med kontaktpersonen. Han har berättat, att det kommer att vara möjligt
att boka lokalerna på tider som är lediga. Men han har inte kunnat berätta när det här i så fall
kan bli aktuellt.
Däremot sa han, att det kommer att finnas tre avgiftsklasser;
Vuxenskolan närstående föreningar (t ex SPF) kostnadsfritt,
Övriga föreningar (t ex PRO) avgift motsvarande avgiften hos ÖFR,
Eventuella andra hyresgäster en högre avgift.

Som sagt – bristen på tillgängliga samlingslokaler på Östermalm är mycket påtaglig för oss
som söker sådana. Föreningsliv och folkbildning har i praktiken visat sig vara lågprioriterat
hos Stockholms politiker.
Vad kommer stadens politiker att konkret göra åt det akuta lokalproblemet? Det här är en
fråga som behöver bli löst direkt – om vi ska kunna bedriva föreningsliv värt namnet.
Med vänlig hälsning,
Owe Ivarsson, ordförande PRO Östermalm
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