Charles Felix Lindbergs donationsfond

Motionsblankett, Charles Felix Lindbergs
donationsfond 2021
Stiftelsens ändamål
Charles Felix Lindbergs donationsfond upprättades efter att köpmannen Charles Felix
Lindberg 1909 testamenterade sin förmögenhet till Göteborg Stad för att användas till
”stadens prydande och förskönande”. Den har sedan dess använts till att skapa till
exempel skulpturer, parkanläggningar och planteringar runtom i staden.

Utdelning 2021
För år 2021 finns 2 190 000 kronor, vilket kommer att räcka till två konstgestaltningar.
Inga pengar betalas ut till sökande förening, privatperson eller organisation. Stiftelsen
bekostar själv de åtgärder som krävs för att kunna utföra de beslutade uppdragen.
Projekten genomförs som samarbetsprojekt där representanter för kulturförvaltningen
genom Göteborg Konst, brukarna, konstnärer och eventuell arkitekt medverkar.
Målsättningen är att beslut om stiftelsens utdelning ska kunna fattas vid
kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2021.

Kriterier för att lämna förslag
Detta kan lämna förslag om:

•
•

Förslag som är till ”stadens prydande och förskönade”.
Konstverk och parkanläggning/trädplantering av betydande konstnärlig eller
miljömässig kvalitet.

•
•

Förslag som har fast placering utomhus på offentlig plats.
Förslag som sker på stadens mark och i undantagsfall på områden tillhörande
bostadsföretag eller liknande, vars område fungerar som en offentlig plats.

Detta kan du inte lämna förslag om:

•
•

Underhåll och reparationer av konstverk, byggnader och parkanläggningar.
Insatser i stadsbyggandet, parker, planteringar och konstverk etc. som normalt
bör inrymmas inom den kommunala budgeten.

•

Stöd och övriga allmänt kulturella insatser som inte ryms inom begreppet ”till
stadens prydande och förskönande”.

Vem kan lämna förslag?
Privatpersoner, föreningar eller organisationer kan lämna förslag genom att fylla i
motionsblanketten. Minst en ledamot i kommunfullmäktige behöver skriva under
motionen.

Kontaktuppgifter till ledamöterna i kommunfullmäktige finns här:
https://politiker.goteborg.se/viewOrganization.jsf?id=176
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Fyll i uppgifter
Förening, organisation eller privatperson.
Namn:

Kompani415

Adress:

Marketenterivägen 1

Postnummer och ort:

415 27 Göteborg

Ev. organisationsnummer:

769626-9518

Kontaktperson:

Lisbeth Pipping

Kontaktpersonens uppdrag:

Lisbeth Pipping

E-postadress:

kontakt@kompani415.se

Telefonnummer:

0705588622

Beskriv ditt förslag nedan och motivera varför förslaget bör genomföras. Tänk på att hela
texten ska synas vid utskrift. Om texten är längre än vad som får plats i rutan ska du
bifoga den som en bilaga istället.
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Underskrifter
Motionsblanketten ska skrivas under av både den som lämnar förslaget och minst en
ledamot i kommunfullmäktige. Motionen lämnas in av ledamot i fullmäktige senast på
kommunfullmäktiges sammanträde 28 januari 2021.

Datum: 26/1-21

__Karin Pleijel (Mp) _____________
__________ _____________________

Datum: 26/1-21

Stina Svensson (Fi)

Underskrift motionär

Underskrift motionär

__________________________

________________________

Namnförtydligande, motionär

Namnförtydligande, motionär

Datum:

Datum:

_________________________
motionär

________________________ Underskrift

Underskrift motionär

_________________________

________________________

Namnförtydligande, motionär

Namnförtydligande, motionär

Göteborgs Stad Motionsblankett, Charles Felix Lindbergs donationsfond 2021

3 (4)

,

Göteborgs Stad Motionsblankett, Charles Felix Lindbergs donationsfond 2021

4 (4)

Vi ansöker härmed stipendiet för en ny skulptur och genom det bidra till stadens prydande
och förskönade av platsen Kvibergs Park.
Området Kvibergs Park i östra Göteborg har utvecklats från det gamla militärområdet till
ett centrum med inriktning på idrott, hälsa, kultur och utbildning. Området erbjuder många
möjligheter och verksamheter bland annat en multisportanläggning för längdskidåkning året
runt, idrotts- och fotbollshallar, gym, konferens, hotell och skolor. I området finns även flera
skolor, förskola, klätteranläggning, en parasportanläggning, beachvolleyboll, 25
fotbollsplaner, motionsspår, hinderbana, ute gym och ett mycket aktivt föreningsliv.
En målsättning i visionen som finns för området är att Kvibergs Park ska vara en stadspark
med en särpräglad och upplevelserik karaktär som lockar ett stort antal människor från hela
Göteborg.
Området ska vara tydligt anpassat för barn och unga, ha en sammanhängande parkkaraktär
som tål användning och är funktionell för visionens syften. Dessa värden behöver förstärkas
och som ett led i detta arbete vill vi skicka denna ansökan in till Charles Felix Linbergs
donationsfond. Det finns ingen offentlig skulptur i parkområdet idag och det hade varit ett
välkommet inslag att förstärka Kvibergs Park med en sådan.
Vi, Kompani415, är en organisation som idag driver verksamhet på Kviberg. Kompani 415 är
ett 684 kvadratmeter stort gult trähus och ett 810 kvadratmeter stor rött hus Götamässen båda
belägna i Kvibergs gamla regemente.
Kulturhuset Kompni415 vill bli ett nav för konst, kultur och hållbarhet. Vi håller idag på att
bygga upp en mötesplats som bygger broar. Vi tror på människors egen kraft och att skapande
är något konstruktivt. Vårt fokus är medskapande, där barn, unga och äldre inte bara möts
utan också inspireras i kreativitet, får växa som individer och utvecklas konstnärligt. Det
kommer att stärka integrationen, skapa mötesplatser och öppna dörrar av möjligheter
Här hos oss samsas konstnärer, musiker, teatergrupper och skribenter, ideella föreningar och
ingenjörer.
Kompani415 är en plats där människor jobbar, skapar, samtalar och möts; en plats där
‘samarbete framför konkurrens’ är en given gemensam grund.
Vi renoverar i dagsläget Götamässen med hjälp av "Sätt färg på Göteborg" ett härligt gäng
med ungdomar som gess möjlighet till en målarutbildning.
Vår vision vad gäller Götamässen är att skapa ett kulturcenter i Kviberg. En mötesplats där
barn, unga och äldre möts. Vi vill skapa en mötesplats för att skapa goda möten, motverka
rasism, diskriminering och utanförskap. Skapa en mötesplats mitt i Kviberg.
I vår närmiljö skulle vi vilja att de upprättar en skulptur som får människor att vilja besöka
Kvibergs Park och alla dess möjligheter. Önskan är att låta Rod MacDonald är en engelskfödd
sten konstnär bosatt i Barcelona. Han engagemang handlar om att skapa tillsammans med
barn och unga. Just nu är han engagerad i ett medskapande projekt där han bygger en park i
Barcelona tillsammans med studenter från olika delar av Europa. MacDonald har tidigare
varit verksam i Sverige. I Rannebergen deltog över 1000 ungdomar i projektet ”Pherefery is
the center” där man tillsammans med Rob MacDonald byggde ett monument. Vår ambition
är att bjuda in Rob MacDonald komma hit till Kviberg och tillsammans med barn och unga

bygga en skulptur. En skulptur som inte bara byggs av barn och unga, utan även en skulptur i
vilken barn kan klättra, leka och finna inspiration. En kulturplats att leka, leva och växa i.
Barnkonventionen Artikel 31 säger ”Barn har rätt till lek, vila och fritid.
Så vi vill ge i uppdrag till er politiker i kommunfullmäktige att låta med hjälp av bidrag från
Charles Felix Lindbergs minnesfond låta bygga en skulptur med och för barn och unga i
Kvibergs Park.

Helene Nilsson
Från:
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Kopia:
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Här kommer ansökan från Kompani415
Är det något som är felaktigt i detta så hör av er. Den andra undertecknaren är med som kopia i detta
mail.
Stina Svensson
Gruppledare Feministiskt initiativ
tel 0735‐620013
stina.svensson@politiker.goteborg.se
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