DIALOGMÖTE 1
SAMMANFATTNING

Dialogmöte 1 Sammanställning

Foton från kvällen

UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅL
FRÅN DIALOGMÖTE 1
Tabellen presenterar hur förslaget uppfyller de önskemål som framfördes vid Dialogmöte 1
ÖNSKEMÅL
Bra traﬁkmiljö är viktigt

Säkerställ stråk för gående och
cyklister innan hus planeras

Det är trevligt med odlingslotter.
Tillåt stadsodling.

Återskapa gamla Spirans
trädgård. Kan användas av förskolan och som mötesplats.
Äldreboende och service som
restauranger etc är efterfrågat

Flytta bron till Armévägen

FÖRSLAGETS UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅLEN
TILLGODOSES
TILLGODOSES DELVIS
TILLGODOSES INTE
Stadsdelen planeras med prioritering av gångtraﬁkanter, därefter
prioriteras i fallande ordning cykel,
kollektivtraﬁk och bil.
Stråk och byggnader planeras
samtidigt för att få en så bra helhet som möjligt. Gångtraﬁk prioriteras, se ovan.
Möjligheter till pallkragsodling
planeras in på kvartersmark.
En gemensam mötesplats med
växter planeras, liknande Spirans
trädgård
Se svar ovan

Ja, det planeras för detta i stadsdelens centrala delar. En tätare
stad ger möjlighet till ett större
utbud av service.
Nej, men vi tittar på att bygga om
beﬁntlig bro för lättare passage

UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅL
FRÅN DIALOGMÖTE 1
Tabellen presenterar hur förslaget uppfyller de önskemål som framfördes vid Dialogmöte 1
ÖNSKEMÅL

FÖRSLAGETS UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅLEN
TILLGODOSES DELVIS
TILLGODOSES INTE

TILLGODOSES
Städa upp i skogen öster om
Det planeras för bebyggelse
ÅVCn
väster om skogen och då tillgängliggörs den ytterligare som en del
för ﬂer. Det ger föutsättningar för
en mer”städad” skog.
Bevara naturskog för barnens lek Stora delar av naturskogen bevaras
Flytta ÅVCn till strax söder om
Bensbyvägen
Det gnisslar störande från konstverkstaden. Verksamheter som är
lite stökiga eller bullrande. Små
verkstäder för konstnärer och motorintresserade som behöver vara
utomhus och “bullra”.
Låt Kulturbyn vara kvar med sina
verksamheter
Är det möjligt att bebygga på
Lulsundsberget?

Placering för ÅVC planeras inte i
närområdet, kommunen utreder ny
plats

Därför adderas inte nya bostäder
i närheten. Konstverkstaden ser vi
som en värdefull verksamhet för
området.

Ja, Kulturbyn är värdefull för hela
stadsdelen och verksamheten bör
därför utvecklas framöver
Ja, delvis planeras bebyggelse i
södersluttningen mot Svartsöleden.
Däremot sparas delar av rekreations och mountainbike spor på
Lulsundsberget då detta ses som
stark kvalitet för området.

UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅL
FRÅN DIALOGMÖTE 1
Tabellen presenterar hur förslaget uppfyller de önskemål som framfördes vid Dialogmöte 1
ÖNSKEMÅL
Ha kvar grönområdena öster om
Armévägen, här ﬁnns rådjur och
älg.
Boende gör sina egna vägar
genom skog och kvarter

Parken har ätliga frukter och bär

Bibehåll bilgenstråk genom Kronandalen

Fri arkitektur på små tomter
Basketpark nyttjas vintertid som
skridskobana

Lokaler med låg hyra för kulturarbetare

FÖRSLAGETS UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅLEN
TILLGODOSES
TILLGODOSES DELVIS
TILLGODOSES INTE
Ligger utanför projektets gräns,
men kommunen planerar inte för
byggnation här.
Den småskaliga kvartersstrukturen
gör att det ﬁnns många sätt att ta
sig igenom staden med kopplingar till naturen.
Parker av olika karaktär och med
kvalitativ grönska planeras - kan
delvis utformas med fruktträd.
Ja, för att upprätthålla den grad
av utbud av handel, service och
kultur som efterfrågas möjliggörs
detta men med hastighetsbegränsning
Kvarteren görs så små som ett
sätt att få en högre variationsgrad
Basketpark planeras i anslutning
till skolan. Skridskobana kan
ordnas i det läget och även t ex på
torget i stadsdelens centrum.
Viktig fråga för att skapa en levande stadsdel. Projektet arbetar
med det som målbild.

UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅL
FRÅN DIALOGMÖTE 1
Tabellen presenterar hur förslaget uppfyller de önskemål som framfördes vid Dialogmöte 1
ÖNSKEMÅL
Skulpturpark

Centrum o det gamla ÅVC. Saluhallsaktigt och torg.

FÖRSLAGETS UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅLEN
TILLGODOSES
TILLGODOSES DELVIS
TILLGODOSES INTE
Skulpturparken som redan ﬁnns
vidareutvecklas med ﬂer verk som
uppdateras årligen
Nytt centrum föreslås väster om
nuvarande ÅVC med bostäder,
dagligvaruhandel, restaurang och
café.
Diskuteras vidare i projektet

Söker överfart från skogen och
bostadsområde öster om Armévägen
Rekreationsområdet öster om
Utanför området. Men en förtätArmévägen med blåbär och skot- ning på Kronan ger möjlighet att
erspår
andra områden kan vara orörda.
Utomhusbad

Basketpark, miljögård (djur, höns) Basketpark planeras i anslutning
till skolan. Möjlighet till smådjur
ﬁnns i anslutning till Spirans gård.
Möjlighet till bad på hustak och
gröna tak

En fråga för kommunen att ta ställning
till övergripande staden

Vilken spännande idé, men är upp till
varje byggares initiativ. Möjligheten
till gröna tak är större än för badet på
taket

UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅL
FRÅN DIALOGMÖTE 1
Tabellen presenterar hur förslaget uppfyller de önskemål som framfördes vid Dialogmöte 1
ÖNSKEMÅL
Möjlighet till restaurang i anslutning till Filmhuset

Bebyggelse som följer beﬁntlig
mark
Säkerställa variation av nivåskillnader på hushöjder
Det är svårt att ta sig över område nordöst om Kronanvägen,
man får klättra över diket
Skidspår behövs öster om villaområdet vid Dragongatan
Skidspår genom området som
ansluter till spårsystemet
Affär, restaurang och hängställen
i centrum

FÖRSLAGETS UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅLEN
TILLGODOSES
TILLGODOSES DELVIS
TILLGODOSES INTE
Stadsdelens centrala delar planeras i anslutning till Filmstudion.
En tätare stad ger möjlighet till ﬂer
servicefunktioner, som t ex restaurang
Ja, stadsdelen planeras med hänsyn till terrängen
Variation är avgörande för att få en
levande stadsdel, och variation av
hushöjder ser vi är en del i detta
Utanför det område som studeras

Utanför det område som studeras, men
skidspår i området Kronandalen planeras
Ja, det planeras för detta genom
den nordliga parken
Ja, i de centrala delarna planeras
ett torg och park som kan samla
dessa urbana verksamheter. En
tätare stad ger möjlighet till ﬂer
servicefunktioner, som t ex restaurang och mötesplatser.

UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅL
FRÅN DIALOGMÖTE 1
Tabellen presenterar hur förslaget uppfyller de önskemål som framfördes vid Dialogmöte 1

ÖNSKEMÅL
TILLGODOSES
Gröna stråk i skogen utan bilar
runt villaområdet vid Husargatan
och Dragongatan
En gångbro och cykelbro över
Skurholmsfjärden
Samlingslokal, gympa, dans,
sammankomster alla åldrar
Park med vatten

Affär och restaurang

Bio

Beﬁntligt café

Beﬁntlig konstklubb

FÖRSLAGETS UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅLEN
TILLGODOSES DELVIS
TILLGODOSES INTE
Utanför det område som studeras

Luleå kommun utreder detta.
Stadsdelen ska innehålla mötesplatser för alla.
Det planeras för ﬂera parker med
vattenspegel som tar hand om
regnvattnet
Ja, i de centralare delarna planeras för affär och restaurang. En
tätare stad ger möjlighet till ett
större serviceutbud.
Bion är en tillgång för området
och bör ﬁnnas kvar och vidareutvecklas.
Det beﬁntliga cafét är en tillgång
för området och bör ﬁnnas kvar
och vidareutvecklas.
Konstklubben är en tillgång för
området och bör ﬁnnas kvar och
vidareutvecklas.

UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅL
FRÅN DIALOGMÖTE 1
Tabellen presenterar hur förslaget uppfyller de önskemål som framfördes vid Dialogmöte 1
ÖNSKEMÅL
Konsttorg, park, grillplats, scen

Husbyggen nordväst om beﬁntligt läge för ÅVC
Byggemenskap bra förslag, t ex
bouiera

Detaljer som visar omtanke

FÖRSLAGETS UPPFYLLANDE AV ÖNSKEMÅLEN
TILLGODOSES
TILLGODOSES DELVIS
TILLGODOSES INTE
Ett konsttorg kan vidareutvecklas
genom den skulpturpark som redan ﬁnns etablerad inom området
idag. Flera parker planeras i området med grillplats. En scen kan t
ex ﬁnnas på torget eller i parken.
Ja, det planeras för bostäder här
Vi planerar för att kunna få in ﬂera
olika typer av kategoriboenden.
Byggemenskaper är en bra idé att
vidareutveckla.
Ja, syftet med kvalitets- och gestaltningsprogrammet är att vara
ett styrdokument så att det som
byggs ska signalera en omtanke i
stadsdelen.

