Motion Kommunfullmäktige 2016-05-30
Ostindiefararen Götheborg
Idén att bygga en fullskalig kopia av ostindiefararen Götheborg väcktes av ett par entusiastiska
marinarkeologer. Skeppet växte långsamt fram med byggnadsmetoder som delvis fick återskapas.
Den historiska kunskapen att bygga ett så stort skepp var inte längre helt aktuell. Kunskapen har
nu samlats med fartyget.
Utan ett stort stöd från Göteborgs kommun hade projektet inte gått att genomföra. Stadens
engagemang öppnade också för ytterligare bidrag från näringslivet. Göteborg stad var drivande när
det gällde att genomföra bygget av skeppet och nu behövs aktiviteter för att fortsätta bevara och
öka intresset för skeppet. Staden har därför ett fortsatt ansvar och kan inte bara överge skeppet.
Vägvalet anser att kommunen ska gå in och fortsätta sitt engagemang för Ostindiefararen
Götheborg.
Vi stundar ett jubileumsår för Göteborg där vi anser att ostindiefararen ska vara kvar i Göteborg
för att visa på Göteborgs historia men också visa på det engagemang som göteborgare kan
åstadkomma tillsammans. Med resurser och rätt engagemang finns en framtid för skeppet i
Göteborg.
Om Ostindiefararen Götheborg
Under tio år har skeppet gjort Göteborgs namn känt runt om i världen. Den uppmärksammade
resan till Kina blev ett viktigt inslag i de svensk-kinesiska förbindelserna och ledde till ett statsbesök
i Sverige något år senare. En ny resa till Kina fick ställas in 2014 på grund av uteblivna bidrag från
sponsorer. Under 2015 genomfördes en begränsad resa till Vänern och Västeuropa. För 2016 finns
ingen resa planerad. Nu har stiftelsen meddelat att skeppet är till försäljning.
Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslår vi
 att staden fullföljer sitt engagemang för Ostindiefararen Götheborg
 att stadsledningskontoret får till uppgift att se vilka möjligheter som finns till att
finansiera skeppets framtid med inriktning på att skeppet finns kvar i Göteborg
 att tillse så skeppet ingår i planen för jubileumsåret
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