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Svar på medborgarförslag nr' 8/2020 - Bättre skyltning till

Gottsunda fornborg

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Anse medborgarförslag nr 8/2020 besvarat då kommunen planerar att sätta upp en

informationsskylt på platsen och att förbättra tillgängligheten till fornlämningen i enlighet med
Österåkers kommuns fornvårdsplan.

Sammanfattning
I medborgarförslag nr 8/2020 föreslås förbättrad skyltning och framkomlighet till fornborgen

i Gottsunda.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-26.

Förslag till beslut
_

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att anse medborgarförslag nr 8/2020 besvarat då kommunen planerar att sätta

upp en informationsskylt på platsen och att förbättra tillgängligheten till fornlämningen i

enlighet med Österåkers kommuns fornvårdsplan. Kristina Embäck (S) yrkar bifall till

motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)
yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige

Förslagsställaren

Akten
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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)* "

Bättre skyltning till Gottsunda. fornborg'
Beskrivning*
Jag saknar utmärkning av Gottsunda fomborg. Dels vid infarten tm Gottsundavâgen där det väl

'

kundefinnas_ en skylt som markerade fomminne? Sedan saknarjag Iäsbar information vid grinden
till vad jag tror är Ingången för att ta' sig upp till platsen för var borgen' fanns en gång: Här bredvid
grinden finns en inplastad skylt sam det _ej går att läsa vad det står på. Väder och vind har giort
Informationen helt qläslig. jag skymtar-bara svagt en teckning av en borg, så här. skulle jag vilja se
en .ny skylt_ Och då en skylt som är vänd m'ot vägen ochime som nu' delvis bortvänd så jag gick
först bara_ förbi den. Sist skallá jag Vilja'få hjälp hitta rätt stig upp mdt höjden._Nu _bravade Jag inte
'ans gå in förjag såg ingen utmårknin'g alls? Däremot fick jag en trevlig promenad 'runt sjön och det
taCk vare ett par jag 'mötte på_ Vägen sam berättade' att det gick att gå rum. Det är också någonting
det kunde skyltas om vid Informationstavlan v_id fomborgen! För det ärju Iphassapttatt _även'sg
klippan från 'andra sidan. Jag har bott i Åkersberga it'vå Månader nu och tycker Österåkers historia
är mycket fascinerande och vill hitta till allt! :-)

Nämn *

Anna-Mi Wendel

[i] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget

M _....4_;Mg.-..4- »Malmmami-_.kbmmer inteatt_pg_b_l_iççj_rau'snpå Akpmmunens webbplats.
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