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Kulturskyltar i Fruängen - motion från (S)
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
I Fruängen har i stort sett alla gator fått sina namn efter en kvinna,
vilket är ovanligt. Förvaltningen svarar på en remiss och ställer sig
positiv till förslagen om skyltar och kulturevenemang som
uppmärksammar kvinnorna bakom namnen på gatorna i Fruängen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat en remiss om kulturskyltar i
Fruängen, en motion från Emilia Bjuggren (S) och Salar Rashid (S).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola i samråd med
avdelningen för samhällsplanering och intern service.
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Ärendet
Det är vanligare att män får ge namn åt gator än kvinnor. Idag är
endast 14 procent av alla gator med personnamn i Sverige döpta efter
kvinnor. I Fruängen har i stort sett alla gator fått sina namn efter en
kvinna. Karin Boye, Ellen Key, Jenny Nyström och Fredrika
Bremer är några av dessa 26 kvinnor som fått en gata eller plats i
Fruängen uppkallad efter sig. Även fiktiva karaktärer som Lotta
Svärd finns här. Motionärerna ställer frågan: ”Vilka var alla dessa
fenomenala kvinnor och hur ser vi till att minnet av dessa historiskt
framstående kvinnor lever vidare?”
Motionärerna föreslår att:
• Stockholms stad sätter upp kulturskyltar i Fruängen som
innehåller kortare beskrivning av personen som gatan är döpt efter.
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• Stockholms stad skapar kulturinslag i Fruängen för att undersöka
hur man genom kultur och evenemang kan uppmärksamma kvinnor
som gjort avtryck i historien.
Synpunkter och förslag
Förvaltning ser positivt på motionärernas förslag om att
uppmärksamma och levandegöra kvinnorna bakom gatunamnen i
Fruängen. Motionärerna ger förslag på flera sätt att uppmärksamma
kvinnorna bakom gatunamnen såsom kulturskyltar, storytelling och
guidade turer, vilket förvaltningen också finner positivt. Det kan
vara ett bra sätt inspirera barn och vuxna att vilja veta mer och att
levandegöra historien.
Fruängen finns i ett stadsdelsområde under förändring, vilket gör
det än mer intressant att bygga broar mellan olika epoker och i
området. Kultur som uttrycksmedel lämpar sig väl som verktyg för
att berätta historier på ett spännande och intresseväckande sätt
samtidigt som det ger människorna möjlighet att samlas kring något
gemensamt.
Föreningar och verksamheter i stadsdelen kan ha fördel av
kultursatsningarna som föreslås. Till exempel finns det två
hembygdsföreningar som kan vara intresserade av att ta upp temat
med gatunamnen i sina samarbeten med lokala skolor och förskolor.
Biblioteken som också samarbetar med förskolor och skolor har
möjlighet att ansluta på temat.
Det kan vara särskilt lämpligt tema att uppmärksamma när vi nu
firar 100 år av demokrati och rösträtt för kvinnor.

Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Katarina Odén-Ryhede
Avdelningschef

Bilagor
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