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Sammanfattning
Förvaltningen för liv och hälsa fick i nämnplanen 2019 i uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden att genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska
torp. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att uppdraget ska genomföras
genom följande insatser:
-

Informationsskyltar produceras och placeras vid ett tiotal utvalda torp.

-

En vandringskarta/promenadkarta tas fram.

Det material som tas fram kan därefter tillgängliggöras genom tryckt material
som distribueras samt publiceras digitalt på kommunens hemsida. Förslagsvis
kan informationen småningom även tillgängliggöras via kulturmiljöappen som
är under utveckling.
Insatserna kan finansieras med delar av kultur- och fritidsnämndens
samlingsanslag för 2020.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa fick i nämndplanen 2019 i uppdrag av kulturoch fritidsnämnden att genomföra informationsinsatser om Tyresös
kulturhistoriska torp.
Det finns ett stort intresse för kulturmiljöerna i Tyresö, både hos äldre
tyresöbor, inte minst hos de unga familjer som flyttar in. Torpen har spelat en
viktig roll för driften av Tyresö slott bland annat. Under snart ett halvsekel har
Tyresötorpens historia kartlagts av en privatperson bosatt i Tyresö.
Kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog med en privatperson som gjort en
omfattande kartläggning av Tyresös torp. I Tyresö har funnits 140 torp som
alla finns beskrivna i kartläggningen. Endast ett fåtal av dem finns kvar idag och
deras historia är av mycket skiftande karaktär. Några har en lång och spännande
historia, andra är mer anonyma. Många av kommunens ortnamn har ursprung i
torpnamn, t ex Myggdalen, Petterboda och Hanviken. Syftet med dialogen är att
få tillgång till och kunna använda materialet för att öka kunskapen och intresset
för torpens historia.
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Förvaltningens förslag
1. Produktion av informationsskyltar med lättillgängliga texter och rikt
bildmaterial som placeras vid torpen. De första objekten blir de torp
som kommunen äger och som mest omfattas tio torp initialt.
Tidplan: start våren 2020 med löpande placering under
sommaren/hösten 2020.

2. Framtagande och publicering av vandringskarta/promenadkarta enligt
samma utförande som kommunens promenadkartor.
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Vandringen/promenaden utgår från Tyresö centrum och leder till 10
platser där torp och gårdar ha legat. De flesta är idag försvunna, men
turen leder även förbi några välbevarade miljöer.
Tidplan: under våren 2020

Materialet som tas fram kan därefter tillgängliggöras genom tryckt material som
kan distribueras via kommunens kanaler.
Utöver detta kan materialet även publiceras digitalt på kommunens hemsida.
Stockholms läns museum arbetar för att ta fram en digital lösning, en
kulturmiljöapp för att tillgängliggöra kulturmiljöer. Detta görs tillsammans med
några av regionens kommuner (Haninge, Huddinge, Botkyrka). Lansering
planeras till januari 2020. Utredningen fortsätter för att ta reda på möjligheterna
att använda appen. Kulturmiljöappen kan jämföras med den rikstäckande
Naturkartan, där även Tyresö deltar.
Förslagsvis kan informationen småningom även tillgängliggöras via
kulturmiljöappen.
Kostnaden för insatserna förväntas uppgå till ungefär 200 000 kronor och kan
finansieras med delar av kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2020.
Insatserna förväntas därmed kunna genomföras under 2020.

