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Medborgarförslag från Hässelby Hembygdsförening angående
Bristen på anslagstavlor i Hässelby/Vällingby
Inledning
Offentliga anslagstavlor på platser där många människor vistas eller passerar är av stor betydelse,
inte minst för föreningslivet. Det är ett billigt och enkelt sätt att nå allmänheten, att informera om
möten, utställningar, öppethållanden och att bjuda in till aktiviteter, tex träffar, vandringar,
barnteater, Kyrkhamnsdagen, julmarknad etc.
Antalet förefaller minska
Några exempel: Vi har konstaterat att den anslagstavla som rasade för flera år sen i hörnet
Riddersviksvägen och Riddersviks allé inte har ersatts. Anslagstavlan vid Folkets hus har grävts upp i
samband med byggnationen. Kommer den på plats igen? Den anslagstavla vid T-banestationen som
försvann i samband med ombyggnaden i Hässelby strand verkar inte få någon ersättare. Vid
Hässelby gårds T-banestation fanns till för någon månad sen en anslagstavla, men den plockades
bort när nya markplattor lades. Kommer det en ny? Den som fanns vid scenen är också borta. Vi
saknar även Willös verk utanför stationen! Vi kan inte begripa varför det inte fått en ny plats (eller
vara kvar), men det är en annan historia.
Behov
Förvisso finns idag nya sätt att nå ut till allmänheten, tex via hemsidor och facebook. Men det
kräver att folk söker info. En affisch på en anslagstavla kan på ett annat sätt väcka förbipasserandes
uppmärksamhet och intresse, om någonting de kanske inte kände till tidigare. Så vår uppfattning är
att anslagstavlor behövs och gör nytta. Att tavlorna ofta är fulla av anslag är ju ett tydligt tecken på
detta.
Utan anslagstavlor ökar dessutom risken för nedskräpning i form av lappar på träd, lyktstolpar och
väggar.
Förslag
Vårt förslag är att en inventering görs av vilka tavlor som finns, var tavlor försvunnit och vilka
platser som skulle kunna kompletteras med anslagstavlor.
Med vänlig hälsning
Hässelby Hembygdsförening
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