Anteckningar från adventskaffet på Gotlands museum den 3 december 2011
Ett utskick med inbjudan hade gått ut till samtliga hushåll i innerstaden. Cirka 50 personer deltog.
Agneta Emmervall föredrog resultatet av parkeringsenkäten och det möte föreningen hade med
företrädare för Region Gotland i frågan den 29 november, Lennart Johansson rekapitulerade snöröjningsärendet som pågått sedan årsmötet 2010-03-15 och Ulla Söderström informerade om
Sunfleet, som har tankar på att etablera sig på Gotland.

Möjlighet gavs att som vanligt lämna in förslag på frågor som föreningen bör ta upp och
arbeta med. Den här gången var det ganska få förslag som lämnades in:
•
•
•
•
•
•
•

Gatubelysningen måste få bättre översyn, byte av trasiga lampor
Endast P-avgift sommaren
Endast avgifter som sommaren 2011 – dock lägre timpris än i år
Många parkeringsrutor är dåligt markerade med vit färg
Uppmana mötesdeltagarna att resa sig och stående framföra sin åsikt. Det är många
gånger svårt att höra personernas åsikt
Låt Stora torget i fortsättningen heta just Stora torget
Låt Nicolai ruin i fortsättningen heta Nicolai ruin!

Bilder från adventskaffet finns sist i detta dokument
___________________________________________________________________________
Eftersom flera medlemmar tidigare ifrågasatt namnet Kultudralen skrev ordföranden till
Ulrika Mebus och korrespondens följer nedan:
From: Ulrika Mebus
Sent: Monday, December 05, 2011 5:38 PM
To: 'Ulla Söderström'
Cc: 'Lennart Lindgren' ; 'Annica Grönhagen'
Subject: SV: "kultudralen"

Hej Ulla!
Med kopia till Lennart Lindgren och Annica Grönhagen
Ruinen kommer förstås allt framgent att heta S:t Nicolai eller S:t
Nicolaus (det finns olika skolor där också, dock stavas aldrig
ruinnamnet, dvs. namnet på helgonet, med k annat än på
fastighetskartan och i gatunamnen!). Imorgon är det förresten S:t
Nicolaus dag.
Den kulturscen och –aktivitet som etableras har namnet S:t Nicolai
Kultudral (Visby), vilket det även står i logotypen. Men i folkmun har
jag märkt att man allt som oftast använder enbart Kultudralen.
Kultudralen AB är namnet på det bolag som låter bygga och skall bedriva verksamheten! Själv brukar jag alltid prata om Nicolaiprojektet, dessutom.

Det var för övrigt vår tidigare biskop Lennart Koskinen som myntade begreppet
Kultudralen.
Bästa hälsningar!
Ulrika Mebus
Avd. chef Kulturmiljö/ Head of dept. Cultural heritage
Gotlands Museum
Strandgatan 14, 621 56 Visby
Tel 0498-29 27 49, 070-798 21 00
ulrika.mebus@gotlandsmuseum.se

www.gotlandsmuseum.se
Från: Ulla Söderström [mailto:usoderst@telia.com]
Skickat: den 5 december 2011 16:42
Till: ulrika.mebus@gotlandsmuseum.se
Ämne: "kultudralen"

Hej Ulrika
Jag har fått åtskilliga kommentarer från medlemmarna i föreningen som tycker att
Kultudralen är ett förskräckligt namn för Nicolai kyrkoruin. Vi hoppas att det bara är ett
namn på projektet och att ruinen framgent får behålla sitt ursprungliga namn. Hur är det
egentligen?
Hälsningar
Ulla Söderström
Föreningen för Visby innerstads boendemiljö
___________________________________________________________________________
Bilder från adventskaffet 3 december 2011:

