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§ 44 2018.126 KFN

Remis - Motion om en Karin Boyeplats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita
Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L)
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 lämnat en motion om att inrätta en Karin Boye
plats i Alingsås för att hedra hennes anknytning till staden. Enligt motionen ska platsen vara
en sådan som man kan relatera till i vardagslag och samtidigt vara en samlingsplats vid
speciella högtidstillfällen. Motionärerna anger Plantaget som en möjlig plats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 augusti § 140 beslutat att remittera motionen till
kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och ser en Karin Boye plats
som ett komplement till de två platser i staden som redan anknyter till Karin Boye;
minnesstenen i Nolby/Bolltorp och Karin Boye-rummet på kulturhusets plan 3, där även ett
platsspecifikt offentligt konstverk upprättats. Genom inrättandet av en Karin Boye-plats knyts
dessa tre punkter ihop till en större enhet som involverar flera delar av staden.
Förvaltningen har tillsammans med representanter från tekniska förvaltningen besökt den
föreslagna platsen ”Plantaget” och finner att denna plats är bra och tillämpbar. Efter besöket i
Plantaget ansåg representanterna från de två förvaltningarna att den västra delen i
Plantaget, som nu endast är en grusplan omgärdad av en idegranshäck, kan utgöra en
möjlig Karin Boye-plats
I övrigt lämnar kultur- och fritidsförvaltningen följande reflektioner och idéer om en möjlig
framtida Karin Boye-plats i Plantaget.
En Karin Boye- plats skulle kunna anläggas och invigas genom att ett träd planteras på Karin
Boyes dödsdag den 24 april. Ett återkommande tema i Boyes dikter är rörelse och utveckling
och hon älskade trädet därför att det växte och utvecklades under hela sin levnad. Karin
Boye använde också ofta naturen i sitt symbolspråk. Man kan därför njuta av hennes dikter
dels som naturskildringar och dels ta till sig deras djupare innebörd. Boye har i ett flertal
dikter skrivit om just träd, bland annat i dikterna ”Trädet”, ”Träden”, ”Trädet under jorden”
samt diktsamlingen ”För trädets skull”.
Ett mål med Karin Boyes plats, vilket också uttrycks i motionen, är att den ska vara en plats
som man kan relatera till i vardagslag samt brukas vid högtidstillfällen. Nya gemensamma
mötesplatser och orienteringspunkter i det offentliga rummet skapas inte enkom genom att
en plats namnges, platsen bör också fyllas med innehåll som gör att man relaterar till och
tänker på den.
Karin Boyes anknytning till Alingsås samt de tre platser som på något sätt bär hennes namn
bör knytas samman genom exempelvis skyltar och information. På så sätt kan man skapa en
Karin Boye-slinga genom staden.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
Kultur och fritidsnämnden tillstyrker motionen och de synpunkter som framgår av
förvaltingens yttrande.
Expedieras till
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden
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