MEDBORGARDIALOG KULTURMILJÖER I LULEÅ CENTRUM 28 MAJ 2016

Just nu pågår arbetet med en utvecklingsplan för Luleå centrum.
Som en del av detta genomförs en inventering av vilka byggnader
och miljöer som är viktiga för Luleå centrums kulturmiljö.
I praktiken innebär det att en tittar på vilka byggnader som är
betydelsefulla att bevara ur ett historiskt, estetiskt eller socialt
hänseende. Lördag den 28 maj var ett gäng politiker ute på stan
för att höra vad Luleåborna tycker är viktigt för Luleås kulturmiljö. Detta är en sammanställning av alla synpunkter som samlades in. Åsikterna kommer att tas i beaktning i det fortsatta
arbetet med utvecklingsplanen.
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LULEÅ CENTRUM
Fråga 1: Vilka byggnader, miljöer
eller platser kännetecknar Luleå
centrum för dig?
Få p-platser.
Sandstranden, Gültzaudden. Rensa
upp det och gör det mer attraktivt.
Ebeneser, Vetenskapens Hus.
Parken vid busstationen, dock behöver man få bort alkisarna.
Även museiparken är fin.
Gültzaudden, (sedan kommer något
ingen kunde tolka).
Uteserveringar är trevliga.
Gågata.
Både södra och norra hamn är fint.
Norra hamn och södra hamn är
jättebra, speciellt södra hamn – bad
är fint!

(Vill inte tala om byggnader i sig)

Luleås parkeringshus fula.

Det finns för lite affärer. Borde vara
fri parkering överallt.

Ebeneser fint.

Fel att bygga på grönområden i
centrum, t.ex. det aktuella området
på Gültzaudden!

Bott i Luleå sedan 1966.
Shopping.
Gågatan.

Riksbankshuset och Ebeneser är så
fint!

Subway.

Men vad håller kommunen på med
vad gäller köpmantorget!? Allt blir
bara fel hela tiden…

Saknas lekplats.

Sundsvalls stenstad är fin…

Nyttja norra hamn bättre med serveringar.

Inga höga hus vid vattnet!
Kommunen måste bestämma över
byggandet! Idag låter man byggherrarna bestämma!
Förbjud tunga farliga petroleumtransporter genom stan!

Kulturens Hus.
Ebeneser.

Stadsparken.
Bra som det är med byggnader. Mer
aktiviteter på torg och storgatan.
Främja den sociala miljön exempelvis köpmantorget.
Bra med storgatan.

Storgatan är fantastiskt fint.

Södra hamn: kranen, aktiviteter för
barn, vattnet.

Stadshuset, Ebeneser, Shopping,
Badhuset, Stadsparken.

Kulturens hus.

Husen – är van att se det som det är.

Fint Centrum, Kulturens Hus.

Tycker det är ok.

Gator utan trafik, slippa trafik.

Var rädd om äldre kulturbyggnader
som visar på en tidsepok. Bygg i
övrigt nytt och djärvt i tidsenligt och
där det är lämpligt.

Infarten Bodenvägen är så fin med
magasinen t.h, vattnet och kulturens hus.

Leksaksaffär.

Synd att det finns så lite gamla
trähus kvar i centrum, men skatan
är fint. Ebeneser är en fin byggnad.
Usch för all Planja-plåt!

Mataffär.

Ebeneser och gamla porten på storgatan är fina!

Mer sittplatser i Centrum. Smedjan
saknar sittplatser.

Men det är så brett och trist här på
Storgatan. Borde vara lite mysigare.

- Södra hamn

Stadsparken kan också göras trevligare, exempelvis med ett fik.

- Internationella matmarknaden.

Nya kontorshuset vid Sandviksgatan
– synd att det inte blev högre bostäder där!

Tråkigt Storgatan.

Savoy är fint.
Grönt.

- Storgatan
Mer grönt.
Stadsparken fint.
Gärna servering.

Lite mer aktiviteter.

Bygg på Gültzaudden, båthamnen.
Inga skrytbyggen. Inte skapa segregation.
Storgatan viktig.
Köpmantorget = katastrof.
Köpmantorget är bra.
Storgatan mer grönt.
Södra hamn är fint på sommaren.
Storgatan.
Mer grönt.
Inga nya hus.
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Ebeneser – evenemang.
Kulturens hus – mötesplats.
Ger en social mötesplats – viktigt.
Riksbanken bevara.
Bergströmsgården – bevara.
Ny arkitektur ok, mixa.
Ebeneser – besöker.
Kulturens Hus – besöker.
Bevara vissa gamla hus men även
nytt.
Ej för tätt bebyggt. Svårt att köpa
hus med parkering. Samhällsnyttan
viktig.
Bevara örnen – som äldreboende/
omsorg.
Domkyrkan viktig, bevara Floras
kulle – grönområden.
Viktigt med gång/cykelvägar för
miljön.
Östra skolan viktig att bevara - äldre
byggnader - Ebeneser.
Ideal plats – Fritz Olsson tomten.
Öppen plats – park mitt i centrum.

Öppen plats/park – med musik/
bakgrundsmusik. Med bänkar att
sitta.
Ebeneser – viktigt.
Smedjan – tråkig.
Mer träd och grönt.
Domkyrkan – pampig.
Kulturens hus och vyn mot norra
hamn – vacker miljö som är viktig
att bevara.
Viktig mötesplats vid vattnet.
Nya hus bygga.
Viktigt med nya hus.
Möjligt och tillgängligt för alla.
Ett levande lättillgängligt centrum
viktigt.

Norra hamn – viktig mötesplats.
Mer lekaktivitet i parkerna för barn.
Södra hamn – viktigt med båtliv –
förbättra.
Gülttzaudden viktig.
Norra hamn kvällstid – planera,
sätta.
Hamnarna är viktiga – södra hamn,
aktiviteter viktiga.
Mötesplatser för unga, exempelvis
hamnarna.
Riksbanken vackert husbyggnad,
viktig att bevara.
Grönområden vid Gültza.
Viktigt att bevara riksbanken.
Blanda, låt husen vara olika.

Domkyrkan viktig.

Shopping.

Stadsparken mer livaktig med cafe’.

Kvarteret Skatan.

Mer mötesplatser för ungdomar och
unga vuxna.

Riksbankshuset.

Gammalt och nytt.
Kulturens hus miljön viktig, mot
vattnet.

Ebeneser.
Kulturens hus.
Storgatan är fin.
Stadsparken.
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Fråga 2: Finns det byggnader som
kan berätta om Luleå centrums
historia och därför kan vara särskilt viktiga att bevara?

Ingen särskild, allt är bra.

Det är bra som det är nu.

Ebeneser, vetenskapens hus.

Bevara de ”gamla” sekelskifeshusen.
(18-1900-tal).

Affärer.

Ebeneser, riksbankshuset.

Norrbottensteatern.

Ha kvar ebeneser, inga höghus i
stan!

Ebeneser.

Ebeneser.
Bra att gamla posten har upprustats
och att det där bedrivs innovativ
verksamhet.
Hotellen – shopping.
- Quality
- Stadshotellet
- Savoy

Norra hamn fint.
Allmänt fint. Fin stad.

Gamla biblioteket.

Stadshotellet.
Nöjd.

Viktigt bevara gamla kvarter som
bakom museet. Att de får stå orörda. För att planera och promenera.
Stadsparken – lek och aktivitet.
Gültzaudden – en riktig pärla.
Viktigt att bevara tidstypiska hus
som exempelvis Telia-huset.
Talar en levande historia i stan.
Blandad bebyggelse från olika tider
viktigt. Ger en plats och en identitet
för alla människor.

Vet inte.

Trista 50-talshus i centrum – kan ta
bort dem – även 70-talshus.

Tornhusen = 1-3.

Bevara kuststaden.

Var rädd om äldre kulturhus. Vid
rivningsbygg i liknande stil.

Luleå – unikt.

Fina nya byggnader i modern stil,
bevara det gamla.

Bevara lite gamla hus. Kan riva
mycket för att bygga nya bostäder.
Gymnasiebyn viktig att bevara. Har
gått där.

50-talshus, funkishus.

Gillar de äldre tornhusen. Vill inte ha
”lådor” till hus.

Bevara arkitekturen på malmudden
och björkskatan.

Vill ha byggnader som tornhusen.
Bevara äldre miljöer.

Som sagt, gamla trähus utgör en fin
miljö. Jag har varit mycket i Kalmar
och de har bevarat mycket mer av
äldre hus än Luleå gjort.

Tornhusen var viktiga.

Våga förändra och bygga nytt.

”Luleåkänslan”.

Bygg högt.

Absolut bygga på udden – fortsätta,
även fina ytor där på udden.

Bra att det blandas nytt och
gammalt.

Också bevara tidstypiska hus.
Exempelvis Telia-huset som ger ett
uttryck för sin tid.

Ebeneser.

Jag vill ha cykelbanor överallt. Finns
ju en del men vill ha mycket mer så
jag kan cykla tryggt.
TV4 mittemot Allstar Stadshotellet.

Bevara de ikoniska husen, de riktigt
gamla.
Shopping bör bevaras.

Badhuset.

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

