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Motion om att uppmärksamma Curt Nicolins gärning.
Curt Nicolin var VD för ASEA från 1961 till 1976 och sedan styrelseordförande fram till
bildandet av ABB 1987. Han gick bort 2006 och det är hög tid att uppmärksamma hans
gärning inom ASEA och ABB samt för Västerås genom att namnge något efter honom.
Curt Nicolin kom till ASEA efter en framgångsrik karriär som konstruktör och företagsledare
inom STAL i Finspång. Han var utlånad under åren 1961 till 1962 till SAS där han som VD
sanerade företagets ekonomi. Känd är besparingen när kakorna byttes mot skorpor till kaffet.
Från 1976 till 1984 var han styrelseordförande för SAF och en stridbar agitator för
företagandets villkor. Han hade också många internationella uppdrag och fick flera
hedersutmärkelser. Han var en miljökämpe och fick 1999 Östersjöpriset för sitt
miljöengagemang. Han drog som ordförande i den svenska avdelningen av Internationella
handelskammaren igång Baltic Sea 2008, ett projekt som försökte minska de miljöfarliga
utsläppen i Östersjön till 1940 års nivå.
Tidigare framstående personer inom ABB har fått ge namn åt skolor. Wenströmska
gymnasiet, numera nedlagt var uppkallat efter Jonas Wenström, uppfinnare av 3-fassystemet
och som flyttade sin verksamhet från Arboga till Västerås. En verksamhet som sedan blev ASEA.
Edströmska Gymnasiet är uppkallat efter Sigfrid Edström VD 1903 till 1933 och Wijkmanska
Gymnasiet uppkallat efter ”Gud fader” Oscar Fredrik Wijkman, som anses vara den som låg
bakom flytten från Arboga till Västerås.
Inom ramen för Vision Finnslätten bör det vara möjligt och lämpligt att namnge någon
byggnad, plats eller gata efter Curt Nicolin. Den centrala gatan inom området är Lugna gatan,
ett namn som låter lite som ett skämt och som också förknippas med diverse mer eller mindre
misslyckade ungdomsprojekt och även 2018 år julkalender ”Storm på Lugna gatan”.
Ett bättre namn är i mitt tycke Curt Nicolins gata, Nicolingatan eller Curt Nicolin Street om vi
vill vara internationella. Inom Finnslätten finns redan Wijkmansgatan och Fredholmsgatan.
Den senare uppkallad efter Ludvig Fredholm en av grundarna av ASEA.
Jag föreslår därför fullmäktige besluta:
att Curt Nicolins gärning uppmärksammas genom att en gata, ett torg eller
byggnad gärna på Finnslätten namnges till hans minne.
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