Motion 16 december 2014
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism
Tyresö är en attraktiv kommun med en natur i världsklass. Här finns mycket goda
möjligheter till friluftsaktiviteter och ett kulturarv väl värt att lyfta fram i en mer
genomtänkt marknadsföring av Tyresö kommun, riktat till kommunens och länets
invånare, samt turister.
Miljöpartiet har tagit upp frågeställningarna tidigare, men då lite har hänt vill vi än en
gång uppmärksamma dessa.
I Eva Sahlins nyligen publicerade doktorsavhandling ”To stress the importance of
nature - Nature-based therapy for the rehabilitation and prevention of stressrelated
disorders”, betonas att ”Natur- och trädgårdsmiljöer bör utnyttjas mer än idag vid
behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa.” Trots att kulturen är ett
område som gör oss lyckligare och stärker vårt välbefinnande satsas det idag allt för lite.
På nationell nivå ses det ibland som något man kan spara på. Först ville regeringen
spara på ett antal kulturinstitutioner och nu senast har Alliansen och SD röstat igenom
en budget som sparar på bl.a. kulturtidskrifter.
Vi vill därför anknyta till ett uttalande som fälldes under andra världskriget, då många
ville skära i kulturutgifterna och istället satsa dem på försvaret. Churchill höll inte med;
”Om vi minskar utgifterna till kulturen, vad är det då vi ska försvara?”. Detta gäller
fortfarande enligt vår uppfattning.
Fortsatta satsningar på frilufts- och kulturliv är nödvändiga för att bidra till livskvalitet
för oss i Tyresö och för att öka kommunens attraktivitet
Nedan finns några utvecklingsområden:
-

Underhålla och tillgängliggöra, samt informera mer om rekreationsområden med bl
a cykelvägar, vandringsleder, skidspår, vindskydd och utebad.

-

Arbeta för att ett urval av naturreservaten, bl a Dyviks lövängars naturreservat,
Klövberget, Sandholmarnas naturreservat m.fl. blir attraktiva områden för fler av
kommunen och länets innevånare, samt turister. Arbetet med att utveckla Alby
naturreservat pågår, men vi måste vidga perspektivet till hela kommunen.

-

Kartläggning av vilka tillgångar kommunen har när det gäller opåverkade och tysta

områden.
-

Arbeta för utveckling av attraktionerna, kommunens kulturattraktioner, våra
naturreservat, nationalparken och våra olika industriminnen med flera.

-

Arbeta för att utveckla vandringsleder, fiske-, kust- och båtturism på naturens
villkor.

-

Ta fram en turistutvecklingsstrategi.

-

Utveckla och bättre marknadsföra våra havs- och insjöbad.

-

Utveckla campingturismen inom kommunen.

-

Utnyttja snön under de år och månader då vi har vinter till olika aktiviteter för barn i
Tyresö kommunen, is- och snökonst till exempel.

Vi föreslår att fullmäktige beslutar;
att Kommunfullmäktige uppdrar till KS att initiera arbetet med en
turistutvecklingsstrategi.
att Kommunfullmäktige uppdrar till KS att initiera arbetet med en frilufts- och
naturvårdsplan som förslagsvis tar upp ovanstående frågeställningar,
att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att
tex tillsätta en referensgrupp.
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