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Ja, må den leva!      

 
Hölö Mörkö Hembygdsförening bjuder på en utställning längs en ca 3 km lång slinga genom Hölö 
Samhälle med start och slut vid skolan. Vi visar 11 affischer som Sveriges riksdag producerat för att 
fira demokratins genombrott i Sverige för 100 år sedan.  
Dessutom har hembygdsföreningen kompletterat med lite historia om vår egen närdemokrati. 
Med denna utställning deltar hembygdsföreningen i Riksantikvarieämbetets Kulturarvsdagar 2020. 
 

1. Första affischen finns på staketet vid fotbollsplan med konstgräs i närhet av bommen över 
vägen mot förskolan. 

2. Längs gångvägen utmed fotbollsplan sitter ett protokoll från Mörkö Kommunalfullmäktige 
den 14 maj 1951. 

3. Fortfarande längs gångvägen utmed fotbollsplan kommer en sida ur Årskrönikan 2019. 
4. Ännu en bit på gångvägen utmed fotbollsplan sitter protokoll från Mörkö 

kommunalfullmäktige den 16 september 1951. 
5. När gångvägen passerar Eriksbergsvägen sitter Affisch 2 på en stolpe. 
6. Ta gångvägen genom del bostadsområdet eller Eriksbergsvägen och sväng av 

Österbyvägen, Affisch 3 sitter på en asp där stigen möter Österbyvägen. 
7. Framme vid Hölös enda rondell sitter Affisch 4 på en stolpe. 
8. Följ Österbyvägen ner till busshållsplatsen, på anslagstavlan sitter Affisch 5. 
9. Gå förbi Konsum fram till anslagstavlan utanför Hölögården, där är Affisch 6. 
10. Följ Centralvägen efter kurvan på en stolpe sitter Affisch 7. 
11. Vik av till Vivägen, innan asfalten övergår till grus på en stolpe sitter Affisch 8. 
12. Passera Brukshundsklubbens område och kom fram till Wij Gammelgård, på en stolpe 

sitter Affisch 9. 
13. När man passerat Centralvägen in på Eriksbergsvägen sitter Affisch 10 på en stolpe. 
14. På staketet mot fotbollsplanerna sitter protokoll från Hölö kommunalfullmäktige den 9 

september 1951. 
15. Fortsätt längs staketet där sitter de två sista protokollen från Mörkö 

kommunalfullmäktige den 16 och 30 december 1951. 
16. Ännu en bit bort längs med staketet sitter ett foto på Mörkö kommunalfullmäktige 1951 

och protokoll från Hölö storkommuns sista kommunalfullmäktige 14 december 1970. 
17. Framme vid parkeringen till skolan sitter Affisch 11 på staketet. 

 

Vi önskar er skön promenad!  Se karta  

 
 


