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Bänkar, bord och grillar
I höstnumret av Nya Meddelanden
berättade vi om Lidingö Stads
bänkprojekt. Nu har vi träffat representanter från Lidingö Stad och
inventerat lämpliga platser och utformningar.

sämre skick. Vår önskelista kommer därför att innehålla både bänkar som ska
renoveras, nya som ska tillkomma och
andra som bör rangeras ut.
Lidingö Stad har efterlyst sponsorer för
detta goda ändamål, och föreningen har
genomfört en insamling bland medlemmarna. 9 475 kronor har kommit in, vilket
betyder att tre bänkar kan sponsras genom föreningen (3 000 kr/st). Styrelsens
förslag på årsstämman är att ytterligare
tre bänkar ska sponsras, genom att vi
använder medel ur kassan.
Under rundvandringen föreslog bänkgruppen att man skulle placera ut ett
antal fasta grillar och på vissa ställen
byta bänkar mot bänkbord. Tidigare har

Föreningens naturansvarige Johan Ahlbom och Nya Meddelandens redaktör
Andreas Lindberg hade ett givande och
trevligt möte med Lidingö Stads bänkgrupp i slutet av mars.
Vi gick igenom de områden som styrelsen och medlemmarna påtalat skulle
vara bra ställen att sätta ut nya bänkar på.
Vid inventeringen påträffades ett antal bänkar med dålig placering och i
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Förslag till bänkar och
grillar i Högberga-Brevik
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medlemmarna fört på tal att placera en
grill invid lekplatsen vid gamla Sjövillan,
strax öster om båtklubben. Det såg gruppen som en bra plats. Men man föreslog
också att placera en grill längst ut på yttre
piren i båthamnen.
Det finns idag en "illegal" grill i skogen
snett bakom Sjöscouternas hus. Den
bör tas bort och då kan grillen på piren
utgöra en bra ersättning.
Totalt föreslås nu åtta nya bänkar eller
bänkbord plus tre grillar. Fyra bänkar
ska bort. På årsmötet tar vi upp frågan
om bänkar och grillar och sedan lämnas
önskelistan till Lidingö Stad. De nya bänkarna och grillarna kan komma på plats
först efter sommaren.
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Ny bänk
Ta bort bänk
Bänk behåll/renovera
Bänkbord behåll/nytt
Bänkbord nytt
Grill
Grill bort
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Nytt bänkbord
Gammal bänk – tas bort
Bänk byts mot nytt bänkbord
Ny bänk
Bänk behålls
Bänkbord byts mot nytt
Trasig bänk – tas bort
Bänk behålls (privat sponsring)
Bänk behålls (privat sponsring)
Bänk behålls
Bänk byts mot nytt bänkbord + Grill B
(stadens förslag)
Bänk byts mot ny (stadens förslg)
Bänk byts mot ny (stadens förslg)
Bänk behålls
Gammalt bänkbord/grill. Tas bort
Trasigt bänkbord - tas bort
Bänk behålls
Bänkbord byts mot nytt
Gammal bänk - tas bort
Bänk behålls
Bänk byts mot ny (stadens förslag)
Ny bänk
Bänkbord nytt + Grill A
Bänkbord nytt + Grill C (stadens förslag)
Bänk behålls
Bänk behålls
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Inventering av bänkar och grillar i vårt område. Förslagen klubbas på årsmötet.

Bänk modell "Djurgården" föreslås
av föreningens styrelse.

Grill modell "Mika" finns redan i lekparken vid Sälgstigen.

"Illegal" grillplats, som kan ersättas
med en ny och bättre på piren.
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