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Information
Registreringen har kvitterats och du är satt som informationsmottagare.
Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: 21
Registrera
Reg datum: 2021-02-02 klockan 14:43:20 (Totalt antal ärendedagar: 21)
Rapport nr: EF20210025
Granska
Antal ärendedagar (denna aktivitet): 14 dagar
Svar
Förslag, rubrik

Märk ut Oxies historiska platser med minnessten.

Förslag, beskrivning

I Oxie har vi en rik historia. Från blodtörstiga vikingar,
med inflytelserika kungar, till Oxie härad och det vi är
idag. Vi har en hel del historiska platser, byggnader och
unika miljöer. I Oxie, Käglinge, Kristineberg, Toarp,
Lockarp och Glostorp har vi även en del intressanta
personer. Jag tycker det är synd att inte mycket är
utmärkt. Jag anser att det är en bra idé att spendera tid
för en historisk sammanfattning. Dvs en inventering av
"det" med historiskt värde för bygden. Ett bra exempel
är inne i Malmö. Det som har ett historiskt värde
berättar man mer om. Platsen är fint utmärkt med en
liten minnesanteckning, under eller i närheten.
Fantastiskt berikande för stadens invånare och ett
underbart sätt att upplysa om historiens vingslag. På så
sett får man en kortare historia om platsen och orten
man lever och bor på. Jag tycker det är viktigt att
historien om bygden inte försvinner eller glöms bort.
Utan den görs med all enkelhet bättre och lättare
tillgänglig. Jag föreslår att platserna märks ut med en
större sten, en metalskyllt där tex en "berättelse" skrivs
in.

Registrera, uppdaterad

Uppdateringsdatum: 2021-02-21 klockan 08:55:22
Svar
Förslag, rubrik

Märk ut Oxies historiska platser med minnessten.

Förslag, beskrivning

I Oxie har vi en rik historia. Från blodtörstiga vikingar,
med inflytelserika kungar, till Oxie härad och det vi är
idag. Vi har en hel del historiska platser, byggnader och
unika miljöer. I Oxie, Käglinge, Kristineberg, Toarp,
Lockarp och Glostorp har vi även en del intressanta
personer. Jag tycker det är synd att inte mycket är
utmärkt. Jag anser att det är en bra idé att spendera tid
för en historisk sammanfattning. Dvs en inventering av
"det" med historiskt värde för bygden. Ett bra exempel
är inne i Malmö. Det som har ett historiskt värde
berättar man mer om. Platsen är fint utmärkt med en
liten minnesanteckning, under eller i närheten.
Fantastiskt berikande för stadens invånare och ett
underbart sätt att upplysa om historiens vingslag. På så
sett får man en kortare historia om platsen och orten
man lever och bor på. Jag tycker det är viktigt att
historien om bygden inte försvinner eller glöms bort.
Utan den görs med all enkelhet bättre och lättare
tillgänglig. Jag föreslår att platserna märks ut med en
större sten, en metalskyllt där tex en "berättelse" skrivs
in.

Publicerat initiativ
Antal ärendedagar (denna aktivitet): 7 dagar
Sammanställa/arkivera
Antal ärendedagar (denna aktivitet): Mindre än 1 dag
Till nämnd/avslut
Antal ärendedagar (denna aktivitet): Mindre än 1 dag
Svar
Bifogat Malmöinitiativ överlämnas nu till er nämnd för
vidare behandling då det har uppnått minst 100 röster.

Initiativet överlämnat för
behandling/besvarande

Efter behandling i nämnden ska beslutet registreras i
Platina. Beslutet ska också skickas till Stadskontoret,
initiativet.stk@malmo.se, som i sin tur meddelar
initiativtagaren och publicerar svaret på
Malmöinitiativet.
Hälsningar
Vesna Lagerstedt Malmöinitiativet
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