
Medborgarförslag.

Jag läste i Smålandsposten (2318l,om att slutsignalen nu gått för att lämna synpunkter på en

enkät som lämnats ut. För min del har jag varken sett eller fått någon enkät, ej heller hört
någon startsignal.

Jag kan däremot informera om att det skallfinnas ett genomtänkt medborgarförslag
inlämnat för ett antal år sedan som gäller den fysiska utformningen för delar av centrum.

Förslaget innebar i grova drag en ombyggnad av kv Överheten och norra torget med nya

bostäder, lokaler samt fler parkeringsplatser. Dackegatan mellan Torggatan och Skyttegatan
var tidigare viktig som utryckningsväg när brandstationen fanns på Dackegatan, nu kan den

slopas och byggas samman med torgen.

På grönområdet som också nämndes i artikeln, där ni tydligen funderar på att göra om till
parkeringsplats, finns ett mycket viktigt minnesmärke från krigsåren som ni måste lyfta fram
bättre, det verkar som det är helt okänt för de flesta. Det invigdes 1995 till minne av 50-
årsdagen då Danska Brigaden anlände hem till Danmark efter krigets slut som tack till
Sverige för hjälpen under den tyska ockupationen som de var utsatta för men som vi klarade
oss ifrån. Den Danska Brigaden skapades i Sverige 1943.

Jag har två förslag:

L. Ge en kompetent arkitekt i uppdrag, om ni inte själva har personal som hinner med det,
att visualisera medborgarforslaget med ett antalskisser som kan ligga till grund för
synpunkter och vidare ställningstagande. Behöver inte kosta så mycket, en eller två dagars

arbete kanske.

2. Ordna ett museum, hembygdsmuseum eller vad man vill kalla det, som berättar om
kommunens historia och utveckling från forntid till nutid. Med bl a en permanent utställning
hur vi, privatpersoner och näringsidkare, påverkades under krigsåren med den Danska
Brigaden, finlandsbarnen som kom hit med en adresslapp runt halsen och hur vitog emot
människor som räddats av de vita bussarna. Detta är fortfarande nutidshistoria som snabbt
försvinner i mediabruset. Jag tycker det är viktigt att detta dokumenteras på ett seriöst och
kompetent sätt. Historia är faktiskt viktigt. Det råder en stor okunnighet om detta, troligen
även en del ointresse.
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