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Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att
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Du behöver vara folkbokförd i kommunen för att få lämna medborgarförslag.
Saknas namn eller adress kan det leda till att ditt förslag inte kan behandlas.

För att kunna handlägga ditt förslag kommer det att registreras i kommunens
diarium. Dina personuppgifter används för att säkerställa att du är folkbokförd i
kommunen och därmed får lämna ett medborgarförslag samt för att kunna
kontakta dig och skicka ett svar på medborgarförslaget. Mer information samt
kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och till dataskyddsombudet
finns på kommunens hemsida www.nykopinq.se/Kommun-
politik/Demokrati/Paverka/Medborgarforslag/.
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MEDBORGARFÖRSLAG
Hej
Jag är född här i Nyköping och har
spenderat större delen av mitt liv här i Nyköping, min kärlek till Nyköping
är mycket stark och djupt rotad. Och det är av denna starka kärlek för
Nyköping som mitt Medborgarförslag har skapats.
Jag är en av Nyköpings aktiva Konstnärer,
och Jag har här ett konstnärligt medborgarförslag till Nyköpings kommun.
Mitt medborgarförslag liknar det samarbete Jag och några kompisar till
mig gjorde med Nyköpings kommun för ungefär 1 Oår sedan. Vi hade då en
konstförening som fick i uppdrag av Nyköpings kommun, men också av
Vattenfall m.fl. att utsmycka det offentliga rummet i kommunen med
konst. Då gjorde vi väggmålningar på olika ställen i Nyköping som t.ex.
Tågstationens gångtunnel, vattenfalls transformatorstationer m.m. Allt
detta var med syftet att berika Nyköping med konst men vi hade också en
speciell inriktning på sådana ställen där det vanligtvis blir massa klotter
på. Vi lyckades mycket bra med detta samarbete i båda meningarna det
vill säga att berika Nyköping med konst och att få bort klottret på de
platser som vi istället utsmyckade med fina färger och former.
Mitt medborgarförslag är att starta ett liknande samarbete igen.
Detta kan verkligen bli ett roligt och mycket givande samarbete för alla.
Det är ett samarbete vi skulle kunna göra mycket enkelt och smidigt.
Speciellt enkelt blir det för kommunen eftersom Jag tänkt mig organisera
det mesta på egen hand när det kommer till att hitta frivilliga konstnärer,
bra ställen att måla och skapa den vackra konsten, plus att det kommer
vara "nästan gratis" för kommunen. Med "nästan gratis" menar Jag att
Jag/Vi som kommer utföra konstnärskapet inte kommer kräva någon
ersättning annat än sponsorpengar till färgen och övrigt material som
behövs i skapandet. Det är verkligen inga stora summor pengar som
kommer behövas. Och i jämförelse med de summor pengar som Nyköping
spenderat på konstverken vi kan beskåda och njuta av t.ex. längs
storgatan så är den material kostnad Jag/Vi kommer behöva ingenting i
jämförelse. Jag anser detta vara en toppenide för allas bästa. Ett mycket
bra, politiskt korrekt och kreativt vis att ta vara på konstnärliga talanger
som det finns massor av i Nyköping. Och i allmänhet ge kommunens
invånare chansen att kunna få inte bara ta del av kommunen utan också
att få skapa och forma sin kommun. Jag anser att det är sådana här
projekt som ger en stad guldkant och kulturella poäng. När vi tittar på
alla större städer, där kulturlivet är både större och mer utvecklat så kan

vi se att kulturen (t.ex. konsten) alltid är en del av det offentliga
rummet, någonting levande och vardagligt för alla. Städer som saknar
detta och inte har annat än betongväggar och asfalt kan aldrig ge samma
kulturella och kreativa upplevelse. Nu är ju Nyköping en mycket vacker
stad på många sätt, därför tycker Jag det skall fortsätta att utvecklas och
vara Nyköpings vision att Nyköping är en levande kulturstad där
kreativitet och konst är en del av vardagen.
Detta samarbete skulle kunna starta omgående, och så fort vädret blivit
lite varmare framåt vårdagar skulle vi kunna premiärstarta med målning.
Jag behöver bara få kontakt med någon representant från kommunen så vi
kan börja kommunicera, titta närmare på detaljer och göra upp planer.

Varmt välkomna att kontakta mig om detta är intressant.

Med Vänliga Hälsningar

