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1. Personuppgifter
2. Förslag
Beskrivning
Beskriv kort ditt medborgarförslag. (Max 1000 tecken.)
Gävle kommun bör byta namn och återgå till Gävle Stad. Det skulle vara ett utmärkt sätt att fira att
Gävle tar steget upp till de stora kommunerna och ett sätt att fira att vi nått "drömgränsen" 100 000
invånare. Detta begrepp skall enligt min åsikt markera den status som Gävle haft sedan över 500 år.

Motivering
Motivera ditt förslag. (Max 1000 tecken.)
För flera år sedan tyckte jag och bl.a. dåvarande kommunstyrelseledamoten Gunilla de Maré att vi i
Gävle skulle ändra beteckningen Gävle kommun till Gävle stad. Gunilla de Maré lämnade även in en
motion i ärendet. Förslaget avvisades.
Gävle stad var den officiella benämningen fram till kommunreformen 1972 då staden
"degraderades" till en vanlig ?landsortskommun".
Redan 1996 beslutade dåvarande Västerås kommun att omedelbart återgå till att kalla sig Västerås
stad, och i alla tidigare kringliggande kommuner anslöt man sig till förslaget. Så sent som år 2000
beslöt sig Borås, då betydligt mindre än Gävle, att döpa om sig till Borås stad.
Gävle skulle nu i år kunna fira gränsen 100 000 invånare genom att återgå till den många hundra år
gamla beteckningen Gävle Stad. Detta begrepp skall enligt min åsikt markera den status som Gävle
haft sedan över 500 år. Mina vänner i Hedesunda, Hille m.fl. kommuner stöder idén och känner sig
inte alls trampade på tårna.

Förslaget berör fler än mig
Ange om förslaget berör fler än dig.
Ja
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Presentation
Ange om du själv önskar komma och presentera ditt förslag vid det beslutande mötet.

Nej
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