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§ 46
Fornborgar och informationsskyltar
Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vad som
anförs i skrivelsen.

Förslag till beslut
Ledamoten Martin Vallas (L) anmäler för Centerpartiet,
Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet en skrivelse till
förvaltningen enligt bilaga.
Samtliga övriga partier i stadsdelsnämnden anmäler att de ansluter
sig till skrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Kling (C) yrkar bifall till att skicka skrivelsen
till förvaltningen och hör enhälligt bifall därtill.
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Övriga frågor
Johan Kling (C) m.fl.
Elisabeth Johnson (M) m.fl.
Martin Vallas (L) m.fl.
Sara Grolander (MP) m.fl.
Fornborgar och informationsskyltar
Skärholmen och dess fyra stadsdelar har en lång kulturhistoria som
sträcker sig från förhistorisk fornborg i Skärholmen till nutida
frisbeegolfbana i Bredäng. Runt stadsdelarna finns informativa
skyltar som berättar om denna historia. Med deras hjälp kan
skärholmsflanören bekanta sig med och få syn på det som hänt.
Emellertid.
Stigen upp på fornborgen är igenvuxen och kräver ett gott tag om
Gröna Kartan som berättar att jo, här någonstans ska det finnas ett
fornminne. Informationsskyltarna runt stadsdelarna är tyvärr åldrat
gulnade och - i vissa fall - överklottrade och att ta sig runt
frisbeegolfbanan första gången är svårt, då flera av dess
informationsskyltar har försvunnit. Med anledning av detta föreslår
vi nämnden besluta:
• Att stadsdelens förvaltningen får i uppdrag att röja stigen upp till
Skärholmens fornborg för att exempelvis skolklasser kan bekanta
sig med den äldsta historien i Skärholmen.
• Att stadsdelens förvaltning får i uppdrag att, eventuellt i samarbete
med andra delar av huvudstadens förvaltning, inventera och förnya
beståndet av historiska informationsskyltar i stadsdelarna.
• Att förvaltningen får i uppdrag att, eventuellt i samarbete med
andra delar av huvudstadens förvaltning, inventera och förnya
beståndet av informationsskyltar på frisbeegolfbanan i Bredäng.

