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Aktbllaga

Diarienr

har ett rikt kulturarv

Sala kommun

som är värt att lyftas fram. Silvergruvan,

och alla fornminnen

Agueli museet

kungsgård,

historia och kulturarv.

Sala kommuns
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runt om i kommunen

Väsby

är bara en liten del. Vi

har även föremål som är unika och den enda av sitt slag i Västmanland just här i Sala
bland annat runblocket

kommun,

i Österbennbäck.

Genom att göra vårt kulturarv

mer

för allmänhet och besökare skulle det även bidra med att öka och utveckla

tillgängligt

i hela kommunen.

besöksnäringen

Ett enkelt sätt att göra det på är med QR-koder. En QR—kodär en streckkod som kan avläsas i
Genom att scanna av streckkoden

smartphones.

På en kulturbyggnad

kan t. ex. en berättelse höras på plats.

i Sala sätter man en QR—kod,som leder en till en liten film som visar

platsen i en annan tidsålder. Skyltar med QR-koder kan användas för att informera om
miljöer så skulle en satsning på QR-koder kunna vara

l Salas kulturhistoriska

lokalhistoria.

Kristinas schakt, scanna av en kod, och sedan få se

lysande. Tänk att gå fram till Drottnings

en film som med ljud och bild visar hur det såg ut när den var aktiv.
— och bäst av allt —det ger oss en möjlighet

känns oändliga

Möjligheterna

att använda

historiskt material (filmer, bilder, texter) för att förstärka berättelsen av våra bygder.
Målet kan också vara att hela tiden öka hembygdsrörelsens
lära känna hembygdens kulturmiljöer
handlar

kulturmiljöer

möjligheter och färdigheter

och deras värden. Att lära känna hembygdens

om att ta reda på och redovisa vilka kulturmiljöer

som finns, vad de

betyder, vad de berättar och vilken kunskap de bär på.

Därför yrkar Sverigedemokraterna
Att Sala kommun
lämpliga

plaster

i kommunen
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Mag Us Edman gruppledare
Sala 18—03-21

att införa ett system för skyltar med QR-koder

med syfte att lyfta fram Salas, kulturarv

Sala

För Sverigedemokraterna
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