DIALOGMÖTE OM HUR LULEÅ CENTRUM
SKA UTVECKLAS 2017-02-11

Syftet med mötet var att få höra vad Luleborna har för åsikter
och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla Luleå Centrum
och hur vi ska ta tillvara på Gültzauudden.
Vi fick in mängder av synpunkter och idéer under dagen och
nu är det vårt arbete att omhänderta dem på bästa sätt.
Vi pratade med drygt 100 personer på plats i Smedjan.
Kreativiteten och engagemanget var stort.
Samtliga synpunkter redovisas nedan.

Utvecking Gültzauudden
Rådhuset
Renovera och använd Rådhuset
Rådhuset får gärna vara kvar som
restaurang/fik
Rådhuset bör nyttjas på bästa sätt
för fika/lättare rätter
Rusta Rådhuset
Bevara och rusta Rådhuset – gärna
till representationshus för kommunen och uthyrning till andra
Utveckla Rådhuset under hela året
Rädda Rådhuset på Udden från
förfall

Mötesplats/utescen/aktiviteter
Bygg en scen i området mellan
badviken och Ice musik-platsen

Grönområden/stranden

Byggnationer Gültzauudden

Ta tillvara på alla grönområden,
även de som MAF vill bebygga

Bygg EJ på MAFs yta. I värsta fall ett
enstaka litet hus.

Gör om underliggande handlingar
för 2013 till översiktsplanen, där
det blivit felaktigt redovisat var fel
från grönområde och förtätnings
lämpliga markområden. Gör även
om redovisningen av kulturmiljöer.

Bygg hyreshus utanför stadskärnan,
inte på Udden.

Stranden är fantastisk, behåll och
gör snyggare <3

MAF förslaget om nybygge tär på
strand och grönområden helt i
onödan. Finns många områden i
stan t.ex parkeringen vid gymnasiebyn. Finns många områden inne
i stan, exempelvis parkeringen vid
gymnasiebyn.

Bevara grönrområdet. Udden ska
vara rekreationsyta.
Ta bort Dykab. Hela udden och
varvet ska vara småskaliga mötesplatser och strövområden + park.

Bygg några 2-3 våningshus längs
Repslagargatan, vi behöver inte fler
stora hyreshus.

Viktigt med strövområde som alla
behöver.

Fler parkeringar på Gültza för att
bada

Bättre lekparker för barn

Inte förtäta i centrum om man ska
bygga bort grönområden

Ny sand, uppfräschning av stranden

Bygg upp den gamla träpaviljongen
som låg på västra udden mot älven,
med fint kvällsljus. En fin mötesplats
under sommarkvällarna, för alla
åldrar!

Se över badstränder

Dansbana
Restaurang på kullen (till vänster)
Bra utescen där
Nyttja udden för fler arrangemang
Fik även på vintern på Gültzauudden
Fik året om på Gültzauudden

Bevara uddens karaktär – en unik
bebyggelse representerade 1800-tal
och 1900-tal och 2000-tal – dräp
inte helheten med ett stort modernt
hyreskomplex vid gamla färjstället
där befolkningen i stan har en bas
för promenad och utsikt mot älvmynningen. Gymnasiet använder
gärna ytorna för sport.
Bygg friluftsgym och badbrygga.
Bevara den enda plana gräsmatta
för spontana bollekar som centrala
staden har.

Servering året om

Förstör inte centrumhalvöns strandlinje ännu mer, nu ligger höga hus
vid Norra Strandgatan mot stranden.

Ett kallbadhus med brygga över
vattnet, alterantivt ett stort SPA!

Man behöver inte bygga bort alla
grönområden.

Kallbadhus + bassäng uppe på
kullen

Inte förtäta i centrum om man ska
bygga bort grönområden

Utveckla sommarfiket, båthamnen,
var rädd om det som finns.

Kallbadhus = JA!

Bygg mer bostäder på Gültza

Bevara grönområdet (finns nästan
inga i stan)

Bra med Ice music

Dansställe på Gültzaudden med
restaurang

MAFs förslag var bra, bygg ännu fler
bostäder

Bygg bostäder
Inte bygga höghus på Gültzauudden

Tillgänglighet/parkering
Busshållplats på Gültza
Bra med parkeringar när man
kommer och inte kan åka kollektivt
Residensgatan bör göras till
huvudgata
Parkering på Gültza för husbil och
husvagn för besökare
Residensgatan blir huvudgata –
i samband med att centrumtrafiken
minskas radikalt. – Residenset och
Gymnasiebyn dras ihop och
effektiviseras. – Residensporten
minskas och effektiviseras.
– Frigjorda arealer blir en nybyggd
stadsdel ca 3000 lgh.

Utveckling Luleå Centrum

Bygg på parkeringsplatsen, Staren

Byggnationer Luleå Centrum

Det är fula fasader i centrum, behåll
gamla fasader, bygg mer påkostade
fasader, då blir det fint och en
känsla av att ”man bryr sig”

Bygg igen strandparkeringen
Teknikens Hus på brandstationens
yta
Bygg mer bostäder

Förslag aktiviteter, nöje och
restauranger

Bygga ihop lite

Jättebra med gratisfestivaler

Högre byggnader

Hellre Musikens makt än Hamn
festivalen

Gamla Folkets hus tomten borde
bebyggas
Bygga en fin restaurang där gamla
fiskekyrkan, vid snöborgen. Inte
en enda restaurang i Luleå som är
jättefin.

Många små festivaler, modern
musik. Nyttja Gültzauudden och
Stadsparken.
Stadsparken är ett svart hål. Café i
Stadsparken för att ”hänga på”.

Gör grönområde i anslutning till
Kulturens Hus – trekanten

Jämfört med Umeå har vi för lite
kulturarrangemang.

Bättre att bygga i mjölkuddsbanken

Vill ha en konstsalong för fotografer
i Luleå (gäller även i hela Norr
botten). Gratis entré.

Bygg bakom järnvägsstationen
Finns bättre områden att förtäta
(malmudden m.fl) istället för
centurm
Bygg vid Porsöberget mot Björsbyn
Bygg mer lägenheter och hus. Mer
jobb.
Bygg högt, men inte högre än
Domkyrkan!
Bygg inte bostäder på bottenplanet!
Där ska finnas butiker och service.
Förstora centrum så att det inte
bara består av Storgatan.
Bygg enligt presenterat förslag på
området intill Hälsans Hus (innan
Udden området)
Bygg på parkeringen bakom
Stadshuset
Bygg mer i centrum
Bygg inte höga hus bland villor
Bygg mer ekoanpassade hus
Bro till Sandön
Bra att det byggs
Bygg inte för högt, något enstaka
som Clarion

Vill ha ett dansställe i Luleå där man
kan dansa vals, tango osv.
Mer konst i Stadsparken (isskulp
turer var bra)
Vissa konstverk kan flyttas till is
vägen när det är säsong
Ta konstverk till Luleå av internationella profiler så att Luleåbor kan
njuta av konst utan att behöva åka
till Stockholm eller utomlands
Bra att kunna göra något liknande
som Umeå Jazzfestival, men i Luleå.
Det skulle kunna vara en jazzfestival
i Luleås skärgård, i Jopikgården till
exempel. Extrabåtar behövs i detta
fall.

Mer plats för lek för barn (Storgatan
eller Köpmantorget) mobild pop-up
lekplatser
Vill ha diskoställen, fler dansställen.
Uteställen med klubbmusik, typ
elektro
Mycket flexibla lokaler på botten
våningar för alla åldrar för att man
ska kunna möta andra, inte bara
dem man brukar umgås med.
Vill ha ett dansställe för äldre
människor.
Dans för äldre
Bra med event som inte behöver
förbokas, fler drop-in event
Man behöver synka festivaler i hela
Norrbotten
Vill ha fler varierande evenemang.
Önskar en mötesplats för unga
i centrala Luleå, likt Fryshuset i
Stockholm. På plats ska det vara
ett fik där ungdomarna kan chilla
och även finnas olika personer på
plats från Luleå kommun och andra
organisationer så man kan få information om Erasmus+, om man vill
börja spela fotboll eller fiol m.m
Bra med avgiftsfria festivaler, bra
med en blandning av vuxna och
ungdomar. Mindre onyktra.
Inga festivaler! (i alla fall inte i
centrum, gärna utanför)
Flera små festivaler. Utescen
behövs.

Behöver bra dansställen i Luleå.

Gör Norra Hamn till Luleå och
Nordkalottens nöjesarena med
följande utgångspunkter: teater,
kulturens hus, cleo, stadshotellet,
biografer, kyrkor.

Bra om det är öppet i stan på
kvällarna, till 21 exempelvis.

Flytande nöjesanläggningar på
fjorden

Vill ha olika event, mer varierande
och fler typer av event. Big air och
Ice music är bra.

Takterass på Kulturens Hus

Utveckla Södra hamn.
Vill ha en klubb som spelar elektromusik (som spelas i P3)

Bygg mot Storheden istället för att
förtäta
Inte förtäta stan!

Ta hit musikelever från musikhögskolan i Piteå.
Vill ha fler uteserveringar, det är
viktigt med uteserveringar.
Fler kulturevenemang
Bättre föreställningar i Norrbottensteatern, de vi har nu är så tråkiga.
Vi vill ha fler dansföreställningar.
Luleå behöver ett ställe där
människor från olika länder som
bor i Luleå skulle kunna sälja internationell mat.

Vill ha rastpark för hundar
Vill ha en fotbollsarena någonstans
nära stan
Uttökade öppettider i parkeringshus
Dekorationer vid Luleås entré
Uppsnyggning av infarten efter
97-an. Bättre ljus.
Nytt centralt kollektivcentrum
Skeppsbrogatan bilfri till och med
trafikplan 15 – se Facebook.
Mer torghandel

Fotbollsplan

Fler parkeringsplatser runt systembolaget

Fler fik och bagerier på andra ställen
än Storgatan
Lekplatser för barnbarnen
Borgen är bra
Mer av snö- och isäventyr, typ
borgen

Behålla mer affärer, bra med en mix

Ta fram en farled efter Luleälv
Parkbänkar

Positivt
+ Luleå är lagom stort, trafiken
fungerar, LTU är bra.
+ Isvägen är bra!

Biljardhall

+ Kulturhus.

Tydliggöra lekplatserna i stan

+ Luleå är tryggt och bra.

Övrigt
Belysning (jul) saknas på Kungs
gatan juletid
Bryggeriet Gültza?
Fler soffor ute
Floras kulle (se över) a-lagarna –
fimpar, skräp
Isvägen är bra!
Utveckla isvägen
Bra med lekparken i Gültzaudden
”Vi vill inte ha bilbränder och skadegörelser”
Ska man bli fler Luleåbor måste
man kunna ta hand om de man har
(uteliggare, eu-migranter, utslagna
personer)

+ Det blir bra när huset kommer på
Södra Hamn.

Mobil/portabel utescen

Dans för människor som är över
40 år
Vill ha streetbasket turnering mitt
på Storgatan (med både killar och
tjejer)

+ Nöjeslivet är tillräckligt, Kulturens
Hus har ett bra utbud.

+ Folk vet om vad musikens makt är
och åker till Luleå för det!
+ Det är ganska bra med nöjeslivet
i Luleå.
+ Nöjd med nöjeslivet i Luleå.
+ helt nöjd
+ Är nöjd. Bra med Kulturens Hus.
+ Det är fantastiskt nu med nöjes
livet
+ Bra med nöjeslivet i Luleå
+ Rådhuset är fantastiskt
+ Luleå utvecklas så bra
+ Restaurangerna är bra i Luleå
+ Avgiftsfri Hamnfestival är bra
+ Det är kul med alla evenemang i
Luleå
+ Det natursköna landskapet

Förslag kommande
medborgardialoger
Stå på LTU också – de är potentiella
lulebor, från hela landet, LTU sätter
Luleå på kartan, ungdomar/studenter finns där, kommer inte in till stan,
de bor på Porsön.
Lägg dialogerna på eftermiddagen
då det är mer folk för att träffa fler.
Lite oftare dialoger.

Denna sammanställning samt mer
om arbetet med utvecklingsplanen.
www.lulea.se/utvecklingsplancentrum

