Motion: Gör Vasagatans allé till ett inspirerande kulturstråk
Motionär: Åke Persson
Motionen behandlad och antagen av Örgryte SDF?, Härlanda SDF?, Kulturarbetarnas SF?
och S-Akademiker-Tjänstemännens SF?

Vasagatans allé från Heden till Spängkullsgatan är en pulserande del av centrala Göteborg. Här rör sig
mycket folk och de förflyttar sig genom allén från centrum vidare till Haga, Linnégatan, Masthugget,
Majorna och till andra områden, och vice versa, från olika delar in till centrum. Därför är det
beklagligt att denna led till och från centrum är så påvert utformad. Det är en förlorad möjlighet och
skulle kunna ge både göteborgare och turister mycket större utbyte.
Istället för att bara ha en cykel- och gångväg, med några bänkar utplacerade, skulle allén må bra av
att omskapas till ett kulturstråk, i form av t ex statyer och andra konstverk på olika teman viktiga för
staden och för Socialdemokratin. Eventuellt skulle det kunna vara vattentema eller industritema.
Kanske skulle man kunna ha en pride-allé med pride-fokus för att skicka ett tydligt budskap att
Göteborg står upp för HBTQ. Eventuellt skulle man även kunna ha ett barntema, och ett
jämställdhetstema skulle vara lika välkommet, likaså mänskliga rättigheter. De kreativa möjligheterna
är många.
En sådan allé där så många cyklister och fotgängare, och även turister på sommaren, dagligen
passerar skulle med åtgärder som ovan dels kunna ge upphov till eftertanke hos medborgarna, dels
rikta uppmärksamhet åt för Socialdemokratin och Göteborg viktiga områden och frågor. Då skulle
denna centrala led in och ut från centrum bli ett kulturstråk att inspireras av, snarare än att bara vara
en tämligen intetsägande transportsträcka.
Därför föreslår jag:
- Att omskapa Vasagatans allé till ett kulturstråk i form av t ex statyer och andra konstverk på
ett eller flera för staden och Socialdemokratin viktigt/viktiga tema/n för att göra den till ett
inspirationsstråk för medborgare och turister
- Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för
genomförande
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