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Motion till Kommunfullmäktige
Beslut om en Karin Boye-plats i Alingsås
"Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening med vår färd men det är vägen som är resan värd."
Så inleds Karin Boyes kända dikt "I rörelse" ur diktsamlingen "Härdarna" som
gavs ut 1927. Som ett kuriosum kan nämnas att när Sveriges landslag i
fotboll spelade VM i USA 1994 och nådde en fantastisk bronsplats så
användes denna dikt av dåvarande förbundskaptenen Tommy Svensson som
inspiration. I dagarna börjar ett nytt fotbolls-VM, denna gång i Ryssland.
Kanske får vi höra inspirerande ord från nuvarande förbundskaptenen Janne
Andersson som kan leda Sverige till stordåd.
Alingsås är en fantastisk plats där olika personer i stadens historia fått sätta
olika avtryck: Alströmer, Hill, Järta, Lendahl etc. Dessa personer möter i
namn på statyer, gator, parker, skolor m m. Tänk om vi kunde få lyfta fram
en person med en något annan inriktning: en författare och poet och kvinna i
det rätt mansdominerande galleriet från förr.
Vi skulle önska att vi kunde finna en central plats, kanske i Plantaget, för att
hedra Karin Boye och hennes anknytning till vår stad. På Nolby/Bolltorp finns
en minnessten och det är gott och väl men den hittas bara av ett fåtal.
Utanför Stadsbiblioteket i Göteborg - vid Götaplatsen - finns en staty av Karin
Boye som restes 2005 och det är också bra. Men vår poäng är att Alingsås
skall få sin del med en plats som vi kan relatera till i vardagslag. Vid
stadsvandringar. Vid speciella högtidstillfällen med diktläsningar etc.
Svenska kyrkan i Alingsås har för avsikt att avdela en plats utanför Christinae
kyrka till minnet av Britt G Hallkvist som för en tid bodde i Alingsås.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Liberalerna i Alingsås att det inrättas en
Karin Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett komplement till
minnesstenen)
Alingsås den 7 juni 2018
Jan Kesker L
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Anita Brodén L
Per Palm L
Kristina Grapenholm L
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