Inventering av fornminnen i Åkersbergas närhet – ÖHF berömmer och kritiserar
Under den gångna sommaren har en konsult, arkeologen Dan Haubo, inventerat tillståndet för
fornlämningarna i Åkersberga och dess närhet. Han har gjort det på kommunens uppdrag. Syftet har
varit att få ett underlag för planering av skötselåtgärder. Inventeringen har resulterat i en omfattande
rapport som fornminne för fornminne i text och med foton beskriver tillståndet och ger förslag till
skötselåtgärder.
ÖHF har fått rapporten på remiss. Svaret, som skickades till kommunen den 21 oktober, har beretts i
Fornminneskommittén och Jörgen Thulstrup har hållit i pennan. I remissyttrandet får konsulten beröm
för ett gediget arbete samtidigt som kritiken är hård för att kommunen under lång tid inte har skött
sina fornminnen på ett acceptabelt sätt. Det är bara tre fornminnen som får godkänt; Röllingby
backar, Tunaborgen och gravarna på Åkar-Pelles tomt i centrum. Alla andra fornminnen kräver
åtgärder av något slag, främst informationsskyltar men i betydande omfattning också slyröjning.
Här ett citat från ÖHF:s yttrande:
”Vi anser sammanfattningsvis:
 Den genomförda fornminnesinventeringen är ett utomordentligt bra arbete. Den visar tydligt
hur bedrövligt läget är när det gäller skötseln av fornminnen i Österåker. Den ger samtidigt en
god grund för att prioritera och besluta om skötselåtgärder.
 Informationsåtgärder är mycket viktiga. Informationsskyltar bör därför, som en akut åtgärd,
sättas upp vid ett flertal fornminnen i Åkersbergas närhet. Vi ger förslag till prioritering.
 Akutåtgärder för att förhindra fortsatt förstöring bör vidtas. Vi pekar ut de fornminnen som vi
anser vara mest angelägna.
 Vi delar Dan Haubos uppfattning att skötselinsatser bör prioriteras till promenadvägar och
områden där människor ofta uppehåller sig samt till fornminnen nära skolor. Vi föreslår, i
prioritetsordning, vilka fornminnen som bör upptas i en långsiktig kontinuerlig skötselplan.
 Sponsring bör kunna ge viktiga bidrag till skötseln av fornminnen.
 Det är utomordentligt angeläget att kommunen anställer en kommunantikvarie med ett
övergripande och samordnande ansvar för bl.a. för fornminnesfrågor.”
Vi hoppas verkligen att kommunen nu på allvar tar tag i skötseln av fornminnena. Och avdelar pengar
så att arbete blir gjort. Det finns nu ett bra underlag för att utforma en långsiktig skötselplan och för
hur olika åtgärder bör prioriteras.
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