
 

 

Tal av Bengt Silfverstrand vid invigning av den tillgänglighetsanpassade 

vandringsleden Kullarulla 2014-09-20. 

När vi i dagligt tal använder ordet KLIPP så tänker nog de flesta på sådant som 

aktiespekulanter och portföljförvaltare sysslar med.  Men vårt gemensamma KLIPP 

av ett band symboliserar något vida djupare och mänskligare.  Kullaleden är redan en 

i ett europeiskt perspektiv unik vandringsled.  När vi nu banar väg även för personer 

med nedsatt funktionsförmåga och medverkar till att människor som flyr från förtryck 

och förföljelse också blir delaktiga i vår gemenskap genom integration, ja då har vi 

tagit  ett viktigt steg på vägen till ett Höganäs tillgängligt för alla   

 

Tillgänglighet, användbarhet och design för alla borde vara en naturlig del i all 

samhällsplanering.  Visst ska Höganäs vara värt att investera i.  Men då måste i 

begreppet investeringar inte bara läggas in sådant som handlar om företag och 

lönsamhet. Vi måste också lägga ner större energi och resurser på att investera i 

tillgänglighet för alla och medmänsklighet.  Det ska inte behövs halkolyckor, fall i 

trappor eller att någon snubblar och skadar sig på grund av höga trottoarkanter för att 

insatser för bättre tillgänglighet ska sättas in.  Om personer med begränsad 

rörelseförmåga, synskador eller annan funktionsnedsättning får vara med i 

tillgänglighetsarbetet redan från början ja då blir det både smartare lösningar på 

problemen och lägre kostnader för samhället.  Jag har som medverkande i den 

styrgrupp som lett projektet blivit många upplevelser och erfarenheter rikare.  Och 

det är med stor glädje jag på de vandringar vi gjort längs leden kunnat följa hur 

personer med egen livserfarenhet av funktionsnedsättning och de som kommit till vårt 

land från andra kulturer och miljöer med sina kunskaper och erfarenheter så starkt och 

påtagligt bidragit till Kullarullaprojektets förverkligande. 

. 

Mot alla odds går det att undanröja skenbart oöverstigliga hinder i den fysiska miljön 

om vara viljan finns.  Och när det nu har funnits en vilja att i gott samarbete mellan 

myndigheter, kommun och region och funktionshinderrörelsen  bana väg för en 

Kullaled som nu, bortsett från några ännu felande länkar, kan nyttjas av alla så låt det 

inte stanna härvid.  D H R står för Delaktighet - Handlingskraft och Rörelsefrihet..  

Vi har varit delaktiga, vi har visat handlingskraft och vi har ökat rörelsefriheten.  Så 

även när detta projektet är slutfört så låt det inte bli slutet för ett aktivt 

tillgänglighetsarbete, nej det får inte ens vara början till slutet.  Men möjligen slutet 

på en början till något nytt modernt och värt att investera i - TILLGÄNGLIGHET 

FÖR ALLA. 

 

“ Den mätta dagen, den är aldrig störst 

Den bästa dagen är en dag av törst 

Nog finns det mål och mening i vår färd 

Men det är vägen som är mödan värd.” 

(Karin Boye - “I rörelse” - Ur “Härdarna” - 1927 

 

 

 

 
 


