Motion
Världsarvscentrum - ett besökscentrum till Kulturens övärld
Av Sveriges 15 världsarv ligger två i Ekerö kommun, Drottningholm med
Drottningholms slott, Kina slott och Drottningholms slottsteater samt Birka och
Hovgården - en av Sveriges mest kända fornlämningar på öarna Björkö och Adelsö!
Dessa världsarv ska vi vara stolta över och förvalta väl så fler hittar till dessa unika
platser som UNESCO funnit ha stora universella värden.
De flesta turister vänder nu i Drottningholm, andra tar båten till Birka via Stockholms
centrum, några få letar sig ut längre ut på öarna utan kartor och bra vägvisning. Så vill vi
inte ha det. Vi vill att fler reser vidare ut i kommunen för att se och uppleva allt det
andra intressanta och vackra vi har att erbjuda.
Liberalerna Ekerö föreslår att vi skapar ett besökscenter, ja varför inte ett
”världsarvscentrum” strategiskt placerad som en välkomnande port till kommunen. Där
besökare kan hitta information, naturligtvis om världsarven men också om våra slott,
Ekebyhovs slott och Svartsjö slott, om cykel-, vandringsleder och gångstråk, inspirera till
friluftsliv och besök i naturen, hos lokala hantverkare, gårdsbutiker och kulinariska
upplevelser. Ett sådant informationscentrum skulle bli ett riktigt nav för vår slogan
Kulturens övärld. Där skulle såväl barn som vuxna kunna lära mer om vår omväxlande
natur, där skulle aktuella utställningar kunna visas och naturligtvis skulle där finnas
svar på alla de frågor besökare och turister har.
Föreslagna besökscentrum bör få en intressant utformning, gärna arkitektritad. Om vi
dessutom får en god anpassning till miljön kan platsen bli en turistmagnet i sig.
Placeringen kan diskuteras.
Som ett gott exempel hänvisar vi till Vallentuna kommun och informationen vid
Jarlabankes bro.
Låt oss göra något liknande eller ännu bättre på Ekerö!
Liberalerna föreslår Fullmäktige besluta
-

att skapa ett värdsarvscentrum/besökscentrum med strategisk placering som en
tydlig port till kommunen
att det byggs miljömässigt och arkitektoriskt intressant
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