Motion om att använda så kallade Quick Response (QR) -koder vid historiska
platser i Ekerö kommun
Ekerö kommuns rika kulturarv är av stort värde att lyfta fram. Kommunen rymmer två världsarv och
utöver dessa återfinns flertalet fornlämningar, från såväl tidigare som senare järnålder. Kommunens
påbörjade arbete kring att synliggöra unika platser i kommunen är jättebra. Det ökar intresset för
såväl kommunens egna invånare som besökare att uppleva vår rika kulturvärld och med detta gynnas
besöksnäringen på våra öar. I takt med att teknik och utveckling kring mobila lösningar såsom
exempelvis appar sker i en rasande fart förändras medborgarnas beteenden och krav. Vi använder
oss idag av våra smartphones i stora delar av vårt dagliga liv. Detta bör vi som kommun
uppmärksamma och vi bör använda oss av befintlig teknik för att på bästa sätt förmedla och sprida
information och kunskap.
Ett enkelt, och idag väl beprövat sätt är att använda sig av så kallade Quick Response (QR) -koder,
vilka vi kan placera enkelt i anslutning till utmärkta platser. Användningen av QR-koder ökar
lavinartat vilket har sin förklaring i att man till låga kostnader kan effektivisera och hitta nya
spännande möjligheter i sin marknadsföring. Genom att man med hjälp av kameran i sin smartphone
skannar koden får besökaren en berättelse uppläst eller kanske till och med en film visad som
berättar just om den plats man befinner sig. I arbetet med att skapa innehållet i berättelserna kan
man använda sig av både nytt och gammalt material, såsom bilder, böcker samt inläst och rörligt
material.
Med befintlig teknik är möjligheterna oändliga. Vi ser att vi på detta sätt kan lyfta upp och exponera
historien om vår kommun, dess kulturmiljöer och landskap. Vi tänker oss att detta kan utgöra ett
mycket bra tillfälle att involvera våra hembygdsföreningar i arbetet och att ta tillvara den kunskap
och de tillgångar som finns hos dem. Med tanke på att flera kända profiler är boendes på våra öar
tänker vi oss också att man kan engagera några av dem som exempelvis berättarröster.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Ekerö:
Att Kultur- och fritidsnämnden arbetar fram ett system för skyltar med QR-koder på lämpliga platser i
Ekerö kommun.
För Sverigedemokraterna Ekerö
Jimmy Fors
Cecilia Fors

