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Motion av Teres Lindberg (S) om namngivande av täppan vid
Thorildsplan till "Bryggar Annas Täppa"
För en tid sedan behandlade fullmäktige att namge en plats till HolmiaParken
vid Drottningholmsvägen nära Lindhagensplan.
Vi socialdemokrater motsatte oss förslaget då vi heike sett att platsen fått ett
namn efter Anna Johansson Visborg då husen runt platsen också ägs av den
stiftelse som Anna Johansson Visborg lät för att bidra till att lösa bostadsbristen
för arbetarkvinnor.
Bryggeriarbeterskan Anna Johansson Visborg, 'Bryggar-Anna" kallad, var en
kraftfull kvinna verksam i Stockholm under första hälften av 1900-talet. Hon var
fackligt och politiskt aktiv. Hon genomförde sina visioner att hjälpa kvinnor som
hade det tungt och svårt. I unga år hade hon själv upplevt hur problematiskt det
var att ta sig fram som ensamstående arbetarkvinna i Stockholm vid 1900 talets
början och detta kom att prägla hennes framtida gärning i livet.
I sitt fackliga arbete kom hon i kontalct med många som, precis som hon själv,
bodde i inackorderingsrum och tillfälliga bostäder, något som hon bestämde sig
för att försöka göra något åt.
Många husprojekt blev det inom ramen för den stiftelse Anna bildade 1944. Bland
annat så är hela Icvarteret Fasanen 13 ett resultat av Annas idoga arbete.
Annas huvudmotiv för stiftelsen var att hjälpa lcvinnor och framför allt de
bryggeriarbeterskor, vilkas villkor hon så väl kände till, att få en bra bostad till ett
rimligt pris. Vidare ansåg Anna att kvinnorna måste ha utbildning för att kunna
hävda sig på arbetsmarknaden och i samhället.
Donationen till stiftelsen möjliggjordes genom att Anna och hennes man drev
biografrörelse. Denna verlcsamhet tillsammans med faderns skog gav henne större
delen av den förmögenhet som donerades. Stiftelsens huvuduppgift var - och är
än idag - att förvalta de fastigheter som Anna lät bygga.
Bara 100 meter från den nu namnsatta Holmiaparlcen, precis vid Thorlidsplan
finns lämpligt nog en ännu inte namngiven grön oas med ett träd några bänkar, en
liten täppa.
Jag föreslår fullmäktige besluta
att

täppan vid Thoridsplan namnges efter Anna Johansson Visborg

