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Svar på motion nr 12/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) Österåker vår gemensamma hembygd
Sammanfattning
I motion nr 12/2006 föreslås att kommunen ska ge stöd till utgivning av boken "Åkersberga Då och
Nu", en historisk resa i bild och text, samt dela ut den till nya kommuninvånare och sälja den på
Information Österåker i Åkersberga centrum.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
Bifalla motion nr 12/2016 i de delar som innebär att ge 25 000 kr i stöd för tryckning av 100
exemplar av skriften "Åkersberga Då och Nu" samt sälja skriften på Information Österåker i
Åkersberga centrum.

Bakgrund
I motion nr 12/2006 föreslår Anne-Christine Furustrand (S) att kommunen ska ge stöd till utgivning
av Österåkers hembygds- och fornminnesförenings skrift "Åkersberga Då och Nu", en historisk resa
i bild och text, i minst 100 exemplar till en kostnad om 75 000 kr. Detta då de flesta Österåkersbor
flyttat hit från andra delar av Sverige eller världen och att det har ett värde att sprida kunskapen om
kommunens historia till alla som bor i Österåker. Motionsställaren föreslår också att skriften ska
delas ut till alla nya kommuninvånare och säljas på Information Österåker i Åkersberga centrum.
År 2017 firar Österåkers hembygds- och fornminnesförening 70 år. För att uppmärksamma
Åkersbergas historia föreslår kommunikationsenheten vid kommunstyrelsens kontor, efter dialog
med kultur- och fritidsförvaltningen, att ett bidrag om 25 000 kr ges i stöd för tryckning av 100
exemplar av skriften till Österåkers hembygds- och fornminnesförening. Vidare att boken säljs på
Information Österåker i Åkersberga centrum.
Kommunikationsenheten vid kommunstyrelsen kontor har fått ett politiskt uppdrag att ta fram
förslag till hur nya invånare ska välkomnas till kommunen. Eventuella gåvor till nya invånare
kommer att föreslås inom ramen för det uppdraget.

Förvaltningens slutsatser
Då Österåkers hembygds- och fornminnesförening firar 70 år föreslår kommunikationsenheten vid
kommunstyrelsens kontor att Åkersbergas historia uppmärksammas genom ett bidrag till tryckning
av 100 exemplar av skriften "Åkersberga Då och Nu" om 25 000 kr. Vidare att boken säljs på
Information Österåker i Åkersberga centrum. Kommunikationsenheten ser dock att eventuella
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gåvor till nya invånare hanteras inom ramen för det politiska uppdraget att välkomna nya invånare
till kommunen.

Bilagor
Motion nr 12/2016

Jan-Olof Friman
Kommundirektör

Helena Cronberg
Kommunikationschef
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Åkersberga 10 februari 2016
Motion till Österåkers kommunfullmäktige

Österåker vår gemensamma hembygd
"Åkersberga Då och Nu " heter boken som är skriven av österåkersborna Leif Svensson och Gunnar
Winberg. I bild och text beskrivs den historiska resan från ett Åkersberga som för knappt hundra år
sedan knappt alls existerade till att orten upptäcktes 1901i samband med Roslagsbanans tillkomst
och hur kommunen och orten utvecklats. Boken erbjuder en fantastisk intressant resa i tiden med
många bilder som visar hur det var förr och det är roligt att jämföra det med hur det ser ut idag.
De flesta Österåkersbor har flyttat hit från andra delar av Sverige och andra delar av världen. Det vi
har gemensamt är den kommun vi bor i. Vi menar att det har ett värde att sprida kunskapen och
kommunens historia till alla som bor här i Österåker. Genom att boken finns är det möjligt, om
kommunen kan ge stöd för utgivning av boken, förslagsvis i 1000 exemplar, som inte kostar med är
75 000 kronor. Kommunen bör samtidigt undersöka möjligheten att ge ut boken på fler språk,
framförallt på finska då kommunen är ett finskt förvaltningsområde. Boken skulle kunna delas ut till
kommunens nya invånare och kunna köpas på kommunens turist och dialogcentrum i Åkersberga
centrum.
Mot bakgrund av detta yrkar vi:

Att

Kommunfullmäktige beslutar att de stöd till utgivning av boken "Då och NU" i minst
1000 exempelar (75 tkr)

Att

Att boken delas ut till ny invånare och finns att köpa på kommunens informations och
dialogcentrum i Åkersberga centrum.

För socialdemokraterna

Ann-Christine Furustrand

