Motion till Nacka kommunfullmäktige 20 april 2020
Ninni Lindberg och Lisskulla Zayane
Miljöpartiet de gröna

Fond eller stiftelse för bevarande av kulturhistoriska värden
Att förnyas utan att förlora sin själ är en konst i sig. Att ge fortsatt utrymme åt sådant
som idag inte har någon betydelse men som en gång i tiden var en viktig del av
samhället. Nackas historia är t.ex. fylld av fabriker med produktion av både det ena
och det andra. En del finns ännu kvar, annat har fått lämna plats åt modernare
skapelser, så som är naturligt i ett samhälle i utveckling. Men saker som idag inte
fyller någon funktion kan ändå bli kvar som ett minnesmärke över platsen och ett
spännande kulturhistoriskt inslag i stadsbilden.
Säkert är det tack vare olika ”q-märkningar” som flera byggnader har fått stå kvar i
Nacka. För visst är det för den som ska bygga nytt eller rusta upp enklare att riva och
börja om än att behöva underhålla och ta tillvara. I många detaljplaner saknas skydd
av byggnader som idag inte har samma funktion men likväl är ett stycke
kulturhistoria. I ivern att börja om från början så kan vi behöva skydda en del för att
säkra en varierad stad där sådant som minner om det gamla Nacka får stå kvar. Men,
eftersom saker ofta kostar att bevara behöver vi också fundera på hur vi kan hitta
former för att tillsammans finansiera vår kulturhistoria. Miljöpartiet föreslår att vi
tittar på om vi kan skapa någon sorts kommunal kulturhistorisk fond eller stiftelse. I
formen av en insamlingsstiftelse skulle det också möjliggöra för privatpersoner att
stötta med bidrag, t.ex. i form av testamentsgåvor. Det finns kommuner i Sverige som
förvaltar olika fonder och stiftelser, så även för den offentliga miljön och bevarande
av kulturhistoriska värden. 1
Vi är ingenting utan vår historia så att ta tillvara och minnas det som en gång fanns ger
både mervärde och karaktär åt en plats. När vi nu förtätar och bygger stad är det viktigt
att inte klippa banden till vår historia samtidigt som vi möjliggör för fysiska och
juridiska personer att underhålla och bevara istället för att riva.
Mot bakgrund av detta föreslår Miljöpartiet att:
-

Kommunen undersöker möjligheterna att inrätta någon form av fond eller
stiftelse för bevarandet av kulturhistoriska värden som förvaltas av
kommunen, i enlighet med ovanstående förslag.
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Se https://www.laholm.se/om-kommunen/fonder-och-stiftelser/

