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Motion – Ökad tillgänglighet på världsarvet Adelsö
Dnr KFN18/44
Förslag till beslut
Motionen anses behandlad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion om ökad tillgänglighet på
världsarvet Adelsö, till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Förvaltningsrådet för Birka och Hovgården har i yttrande framfört att
hänvisningsskyltar från parkering till Hovgårdsbryggan avses sättas upp inom kort.

Beslutsunderlag
Motion 2017-06-20
§ 111 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-05
Motionssvar 2018-05-21
Yttrande angående tillgänglighet inom världsarvet Birka och Hovgården,
förvaltningsrådet Birka och Hovgården, 2018-05-17
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion om tillgänglighet Adelsö till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Motionären anser att:
- badplatsen på Adelsö ska tillgänglighetsanpassas för alla besökare till världsarvet
- det ska vara möjligt att ta sig till från världsarvets parkering till färjan eller i
närheten av Alsnö Hus
-bättre skyltning ska ske vad som finns i området kring världsarvet utifrån
tillgänglighetsanpassing och hur man kan besöka och ta till sig de olika delarna.
Teknik- och exploateringskontoret har i badplatsplanen inkluderar badet på Adelsö
och där ingår att tillse att tillgängligheten är säkrad.
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Ägare till fornminnesområdet Birka och Hovgården är Statens fastighetsverk (SFV)
och motionen har behandlats av förvaltningsrådet den 18 april 2018. I samband med
det informerade SFV att de planerar att sätta upp vägvisningsskyltar från parkeringen
till Hovgårdsbryggan. SFV har nu fått tillstånd av länsstyrelsen att sätta upp skyltar
vilket kommer göras så snart som möjligt.
Förvaltningsrådet anser att det inte är lämpligt att leda personer med
funktionsnedsättning och barnvagnar via stigsystem över fornminnesområdet utan
hänvisa till att färdas via kyrkan ner till båthamnen och vidare till brygga. SFV
kommer också undersöka möjligheten till parkering för personer med
funktionsnedsättning nere vid båthamnen.
Länsstyrelsen, Ekerö kommun och tidigare markägare Riksantikvarieämbetet har i
förvaltningsplan 2013-2018 beskrivit utvecklingsarbetet för världsarvet. För
närvarande pågår revidering av planen med den nya markägaren SFV och en del i den
nya planen är att utöka tillgängligheten och förtydliga berättelsen om platsen. Planen
beräknas kunna antas av Ekerö kommun under våren 2019.
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