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En annorlunda vår

Mitt Europa
Interreg planerade att ha ett arrangemang för att
uppmärksamma de olika Interregprojekten som
pågår. Vi var också inställda på att delta i detta, men
pga Corona så flyttas arrangemanget till hösten i
stället. Vi ber att få återkomma om detta.

WiFi

Det här året går till historien som en av de
märkligaste i vår nutidshistoria. Det här året jobbar
vi med Fredsmonumentet som står mitt på
riksgränsen, som en symbol för fred mellan Sverige
och Norge. Nu om någonsin känns det än mer viktigt
att vi håller ihop, att vi ska klara den här krisen
tillsammans och att vi blir starkare ihop. Ett stort
tack för ert tålamod och förståelse för att vi inte har
kunnat genomföra allt enligt planeringen.

Rapporten från Forsvarsbygg
Forsvarsbygg har lämnat en grundlig rapport om i
vilket skick Fredsmonumentet är idag. Vi har
kommit fram till att det inte behöver plockas ned,
utan vi fokuserar på att renovera, rengöra och byta ut
fogarna. Dessutom har vi tagit professionell hjälp
när det gäller elförsörjning, ljussättning och tillgång
till WiFi på området. Det återstår lite arbete när det
gäller vilken typ av information och på vilket sätt vi
ska tillgängliggöra den digitalt.

Styrgruppsmöte
Den 6 maj hölls ett styrgruppsmöte via Teams för att
gå igenom rapporten och se närmare på vilka
åtgärder som ska göras. Det beslutades även att vi
gör en totalentreprenad och en upphandling när det
gäller antikvarisk expertis.

I dag finns ingen tillgänglig WiFi vid
Fredsmonumentet. Detta var ett av de önskemål
eleverna hade när de besökte Morokulien första
gången. Detta skulle även ge en ökad möjlighet att
nå ut med information om Fredsmonumentet och
Morokulien.

El och ljus
Det finns ström på både svensk och norsk sida av
Fredsplatsen. Det finns också belysning på
Fredsmonumentet. Nu vill vi försäkra oss om att
elförsörjningen är tillräcklig så att den räcker till ny
belysning på monumentet, digitala
informationstavlor samt arrangemang på
Fredsplatsen. Här kan det bli bättre.

Trevlig Sommar!
Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar! Ta vara på
er och var rädda om varandra!

