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Medborgarförslag om bättre skyltning och information om de
s k tyskmagasinen i Karlshäll
Ärendebeskrivning
Agnes Hassler anför följande i ett medborgarförslag 2012-05-22.
Under andra världskriget var Sveriges neutralitet mycket ifrågasatt och detta
har lämnat sina spår även i Luleå, och Karlshäll i synnerhet. Där bedrev man
ett samarbete med tyskarna genom att förvara förnödenheter åt dem i två
stora förläggningar. Dessa så kallade tyskmagasin finns kvar än idag, men
börjar sakta falla i glömska.
Jag anser att alla Luleås medborgare borde vara medvetna om dessa historiskt
berikade anläggningar och vad de symboliserar. Att känna till sin historia, och
särskilt en så stor historisk händelse som andra världskriget, är viktigt. Många
svenskar har inte en aning om vad Sveriges så kallade neutralitet under kriget
innebar och hur vi verkligen agerade. Det behöver det bli en ändring på, vi
måste bevara det förgångna för att skydda framtiden.
Jag har några olika ideer om hur detta skulle kunna genomföras. Först och
främst borde man sätta upp informationsskyltar vid magasinen med
historiska fakta på flera språk och eventuellt några bilder för att turister ska
kunna ta del av det hela. Eftersom magasinen idag är ganska undangömda
behöver man bättre skyltning vid vägarna för att människor lättare
ska kunna hitta dit. För att göra invånare såväl som turister medvetna om
magasinens existens bör man tillhandahålla mer information om magasinen
från kommunens sida.
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Tyskmagasinen borde göras till ett självklart besöksmål för Luleås turister och
invånare. De är en viktig del av Sveriges historia, och vi måste göra allt för att
de inte ska bli bortglömda.
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