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Motion

Orienterande kompamsrosor i sten i basotter m fl

I mföga orter runt om i vårlden finns kompassrosor som utsmyckning och som en
orientering om väderstreck för ortsbor och besökare. Kompassrosorna år vanligen
utförda i sten och ibland av olika atter, för att i fårg och form ge tydlighet i konstverket i marknivå.

Vi föreskår att en dekoration med kompassros ska utföras i första hand i var och en
av kommunens basorter. Denna bör låmpligen bli en naturlig del av en stenlågg-

ning i samband med att en sådan låggs på en centralt bel%en plats på orten. Detta
innebår att en ort förses med kompassros ganska snart och att en annan får vånta
ett antal år. Även Kristianstad och andra orter bör bli föremål för kompassrosutsmyckning.

Som material i kompassrosen väljs lämpligen sten frfö den egna kommunen - som

granit frfö Vånga och Bjårlöv och sandsten frfö Åhus - och dårefter frfö nårliggande kommuner. Vi ser uppgiften med att komponera rosor i sten också som stimuli för C4 Tekniks skickliga stenlåggare.

En Kristianstads kommun med mföga kompassrosor anser vi passar väl in på bilden av kommunen. I kommunen har med Rinkaby som centralort 1970 och 1974

och Norra? Åsum 2014 arrangerats tre av vårldens största orienteringståvlingar, Oringen. Kommunen år sedan lång tid tillbaka kånd som en riktig orienteringskommun vårlden över, från Nord till Syd och Öst till Våst. Till stor del med anledning av
O-ringen och troligen ånnu mer till följd av en av tävlingens två grundare 1965: Peo
Bengtsson, OK Pan-medlemmen och den person som genom sina resor runt i vårlden skapat ett våxande intresse för orienteringssporten.
På en plats nåra respektive kompassros placeras förslagsvis en informerande skylt
om orten, dess historia och platsen dår rosen finns - med gps-koordinater - och
vilka stenarter som konstverket år uppbyggt av och var de kommer ifrfö.

Åhuspartiet föreslår
att det i samband med stenlåggning på centralt beläggen plats i kommunens
basorter, men åven i övriga, sker en utsmyckning i form av en kompassros
uppbyggd av sten företrådesvis frfö kommunen och med eventuell komplettering
från nårliggande kommuner.
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