
 

 

Motion om handlingsplan för värnande av det 

lokala kulturarvet 

 
Under vikingatiden var Håbo med omnejd ett område där det rådde stor aktivitet. Området skulle 

kunna beskrivas som något av en högborg. Detta har lett till att en uppsjö av fornlämningar och spår 

efter vikingar finns i kommunen. Dessa lämningar utgör en viktig del i det lokala och nationella 

kulturarvet. I dagsläget verkar det inte finnas någon plan för hur detta ska bevaras. Ett exempel på 

vad det har resulterat i är att runstenarna i kommunen inte tas omhand.  Sverigedemokraterna 

föreslår därför att en handlingsplan upprättas för att värna det lokala kulturarvet.  

 

Intresset för vikingar och vikingatiden är stort runtom i världen. Till exempel har Historiska museet 

under flera år haft en mycket uppskattad turné som handlat om vikingar och vikingatiden.
1
 Således 

finns det stora möjligheter för kommunen att öka kommunens attraktivitet genom ökad turism och 

arbetstillfällen. Något som också bör ge ekonomisk vinning för kommunen.  

 

Genom att i framtagandet av handlingsplanen överväga marknadsföring av kulturarvet i kommunen 

via media, kommunens hemsida, Facebook-sida, broschyrer med mera finns det stora möjligheter 

att påverka intresset och turismen. Kommunen bör också i handlingsplanen verka för att arrangera 

kulturarvsfrämjande aktiviteter såsom föreläsningar på biblioteket och utställningar med mera.  

Dessutom kan kommunen söka samverkan med Riksantikvarieämbetet, museer och organisationer, 

till exempel hembygdsföreningar, för att underlätta implementeringen av handlingsplanen.  

 

 

 

 

Med  hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

 

 att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur det lokala kulturarvet ska värnas, i 

enighet med motionens anda 

 att kommunen verkar för att ta del av de bidrag som finns att söka för att värna det lokala 

kulturarvet 

 att kommunen verkar för att de runstenar som finns i kommunen tas omhand 

 att kommunen söker samverkan med relevanta organisationer för implementering av 

handlingsplanen  

 

 

Linnea Bjuhr (SD) i Håbo kommunfullmäktige 

                                                 
1 http://news.cision.com/se/historiska-museet/r/vikingar---en-varldssucce-,c9798014 


