DU BEHÖVS FÖR ATT RÄDDA SVENSK
DEMOKRATI OCH KULTURHISTORIA
Lilla Ulfåsa i Fogelstad, huset där den Kvinnliga Medborgarskolan fostrat många av Sveriges främsta
politiker, författare och konstnärer har nu möjlighet att ännu en gång spela en stor roll i utvecklande
av vår demokrati. Huset är till salu och Fogelstadsuppropet erbjuder alla att bidra till köpet.
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När Charlotte Signahl såg att huset Lilla Ulfåsa i Fogelstad i Katrineholms kommun var till salu startade
hon ett initiativ för att hitta sätt att köpa huset och
för att kunna stötta feministiska rörelser. På facebook
har tusentals anslutit sig för att på olika sätt bidra till
initiativet.

Via hemsidan www.fogelstadsstiftelse.se kan du
beställa symboliska byggstenarna för att bidra till
köpet. Där finns också mer information om initiativet.
Via Swish nummer 123 20 47 231 kan du bidra med
valritt belopp

OM HUSET
Lilla Ulfåsa i Fogelstad, är huset där den Kvinnliga
Medborgarskolan i Fogelstad fostrat många av Sveriges främsta politiker, konstnärer och författare och
har ett stort kulturhistorisk och demokratiskt värde.
HUSET kom ut till försäljning i december och säljaren
vill nu få affären klar. Flera privatpersoner lägger bud
i rasande fart och den som lägger högst bud vinner
huset. 6 300 000 ligger senaste bud på. Säljaren vill
ha 7 miljoner. Kan vi lägga det denna vecka får vi
huset. Därför är det nu bråttom.

När en beställer byggstenar kan en välja att skänka till
enbart fastighet eller fastighet och verksamhet. När
en swishar ska en skriva HUS om en bara vill skänka
till köp av fastighet.
Ett hus är bara ett hus men andra hus köps in och bevaras av stiftelser och offentliga aktörer. Hus som till
stor del kan kopplas till klassiskt manliga arenor. Men
det hus där Sveriges första kvinnliga riksdagsledamöter utbildade andra kvinnor att våga ta demokratiska
uppdrag där är det inte lika självklart att stora kapitalstarka aktörer kliver fram.
Därför behövs DU och alla dina vänner.

Det här kan du göra nu. Det är akut.
www.fogelstadsstiftelse.se

