Utvecklingsplan för Station Linné – en
sammanfattning
Stiftelsen Station Linné kan efter markförvärv och genom generöst
finansiellt stöd från en lång rad enskilda och organisationer nu utveckla
verksamheten ytterligare. Förutsättningar kan skapas för fortsatt
forskning, utbildning och populärvetenskapliga möten med grund också i
en utbyggd och förbättrad infrastruktur för stationen.
En plan med ett antal olika etapper har antagits för anläggningens
utveckling. Finansieringen bygger liksom tidigare i grunden på bidrag,
där enskilda, organisationer, stiftelser och fonder kan medverka,
tillsammans med de överskott som organisationens egna verksamheter
skapar.
Utveckling och underhåll av befintlig anläggning
Kök och matsal utgör anläggningens flaskhalsar, särskilt i anslutning till
fältsäsongen och i samband med kursverksamheter. Förändringar görs på
kostnadseffektivt sätt. Lokalerna kommer till viss del att omdisponeras
genom att del av nuvarande bibliotek tas i anspråk. Förbättringar sker i
isolering och värmeekonomi. En omfattande fönsterrenovering slutförs
under 2019. På tur står miljövänlig utveckling av energiförsörjning, tak
och investeringsplan för långsiktig hantering av stationens byggnader.
Utökade logiutrymmen
Dagens 25 bäddplatser behöver stegvis utökas för att möta intresse och
efterfrågan för vistelse vid Station Linné. En ny flygel övervägs, snarare
än förtätning på befintliga ytor.
Besökscentrum
Ett nytt besökscentrum skapar förutsättningar för en rad
besöksaktiviteter och populärvetenskapliga inslag i samverkan med
omgivande samhälle, ger verksamheten ett tydligt ansikte utåt och
öppnar också upp för nya arbetssätt. En ny butiksyta med café samt plats
för vetenskapliga samlingar och administrativa verksamheter ger nya
förutsättningar och friställer tidigare ytor för laboratorie- och
forskningsutrymmen. Forskningsverksamheten kan därmed ges
möjligheter och utrymmen i stationens befintliga anläggning.
Externfinansierade projekt
Station Linnés forskningsverksamheter och de bidragsmöjligheter dessa
bygger på utgör huvudfokus. Därtill kan utbildningsaktiviteter och andra
externfinansierade verksamheter övervägas om de bidrar positivt till
stationens långsiktiga verksamhetsidé. Några sådana projekt som fortsatt
diskuteras gäller astronomiska visningar, Svenska Insekts Fauna Arkivet
och forskarskola för ungdomar.
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