
Möte 2
Hur kan vi skapa en ”win - win” 

situation av Allhusflytten? 
Christer Olsson, Anna Berglund, FUB Lidingö och Åke Sköld, Josefine Viklund, 

Lidingö Kultur och Fritid 

i samverkan den 18/4

Nästa möte den 29/5 15.30 på stadshuset

Josefin skriver protokoll denna gång



Samverkan 18/4 2017

• Justerade föregående protokoll

• Vad har hänt sen sist?
Det blir nu nytt, men ”likadant” kök. Foto som krav.
Gått igenom vem som gör vad, tex om larm, lås, 
mörkläggningsgardiner, IT och telefoner
Personalen nyfiken på lokalerna i Dalenum och positiv
Brevet med info har gått ut till de som är med på lista
LSS handläggare har ännu fler individer och positiv till 
utskick även till dem
Gått förbi lokalerna några gånger med några
Både positiva och negativa reaktioner, mest positiva
Det blir ett långtidsavtal med fastighetsägaren.

FUBLidingö har lagt flyttinfon på hemsidan och skrivit i 
styrelseprotokoll som går ut till medlemmarna
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• Vad händer härnäst?
Väntar på att godkänna ombyggnadsritningen från 
fastighetsägaren. Trycker på för att det ska ske nu.
Sen kan man komma med synpunkter och frågor.
Först får personalen se, dvs 6 fasta och några timanställda
Sen ska de inskrivna och de icke inskrivna få se, lära hitta 
vägen samt besöka lokalerna.
De som vill ha möten ska få det.
Vecka 31 och 32 packas det och flyttas.
Vecka 33 är det lägervecka för 11-12 inskrivna på Gotland

• Vilka är de största riskerna?
Förseningar i tidsplanen anses vara största risken, dvs att 
anpassningarna inte blir klara i tid.. 
Konsekvenserna av en försening är att SFI får stora problem. 
Sannolikheten för försening bedöms i nuläget som ganska 
liten, kanske 2 veckor i värsta fall. Tillgången till byggfolk i 
sommar kan bli problem
Flytten är en stor förändring för många. Konsekvensen kan i 
del fall bli att de inte kommer till verksamheten, men 
sannolikheten bedöms ändå som liten för de flesta. 
Nyinskrivna skolas in direkt på nya stället. Några få individer 
kan behöva stöttas noga.

• Behövs några nya mål/planer?
Frågan om eventuell försening ställs till byggfirman och vilka 
alternativ som behövs då formuleras.
Mixarna, som är en egen förening, har pratat med Åke. 
Politikern Karl Johan S och föreningsansvarig Mia Klingefjord 
har i dagsläget bollen. Kan man arrangera bowling i 
Fältöverstens hall?


