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Medborgarförslag om ny fotbolls- och friidrottsarena i Luleå
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlämnat ett medborgarförslag om ny fotbollsoch friidrottsarena i Luleå för yttrande till fritidsnämnden
Anders Nyberg anför följande i ett medborgarförslag 2011-10-03.
Härmed överlämnar jag enligt överenskommelse ett förslag om att bygga en
ny huvudarena i Luleå för fotboll och friidrott på Lira BK:s fotbollsplan i
Karlsvik istället för den nuvarande huvudarenan dvs. Skogsvallen. Namnet
på den nya arenan skulle kunna vara Arcusvallen.
Skogsvallen med sitt nuvarande läge ligger alldeles för trångt bland alla
bostadshus. Det är svårt att hitta parkeringsplatser på grund av att det är ont
om sådana i det området. Många boende i området klagar på att det är
störande med Skogsvallen samt att det är svårt att ta sig fram med bilar där i
samband med evenemang på Skogsvallen. Dessa problem finns inte på Lira
BK:s fotbollsplan i Karlsvik. Dessutom börjar Skogsvallen bli gammal och
sliten.
Bostadsområdet Klintbacken (Luleås gamla Campingplats) som ligger granne
med Skogsvallen är idag ett populärt bostadsområde i Luleå. Därför finns det
önskemål att bygga fler bostäder i anslutning till Klintbacken. Med anledning
av detta så skulle Luleå Kommun kunna göra en överenskommelse med något
stort byggföretag t.ex. Skanska eller Peab att de får Skogsvallenområdet för att
bygga bostäder där i utbyte mot att t.ex. Skanska eller Peab bygger en ny
huvudarena åt Luleå Kommun på Lira BK:s fotbollsplan i Karlsvik.
Vissa personer har varit skeptiska till Karlsvik på grund av att de tycker att
Karlsvik ligger för långt från Luleå Centrum. På samma sätt var människorna
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i Stockholm kritiska när nya huvudarenan Råsunda byggdes i Solna för att de
då tyckte att Solna var för långt från Stockholm City. Stockholms Stadion som
ligger på Östermalm var tidigare huvudarena i Stockholm. Idag vet man ju att
Solna inte alls är långt från Stockholms City med tanke på Stor-Stockholms
exploatering. På samma sätt är det på väg att bli med Luleå och dess
grannkommuner dvs. Piteå, Älvsbyn, Boden och Kalix håller på att utvecklas
till en region liknande Stor-Stockholm. I och med detta så skulle Karlsvik ligga
perfekt geografiskt sett från alla dessa kommuner.
Karlsvik ligger idag granne med Storheden dit det hela tiden kommer nya
företag.
Vägverket håller ju dessutom på och planerar att bygga Grandenleden från
Luleå Centrum till Storheden via Nordantillheden och då skulle det gå väldigt
fort att ta sig till Karlsvik från Luleå Centrum.
I anslutning till Lira BK:s fotbollsplan i Karlsvik finns Arcushallen, Luleå
Tennisklubb(Tennisbanor både inomhus- och utomhus), Skyttehall,
Utomhusbad, Badstränder, Järnvägsmuseum med museijärnväg
(Malmbanans Vänner), Campingplats samt Hotell- och vandrarhem (Örnvik).
Idag trafikerar Luleå Lokaltrafik linje 6 till och från Karlsvik. I samband med
evenemang på Arcusvallen så skulle det säkert finnas möjlighet att det sätts in
extra bussturer till Karlsvik.
I samband med evenemang på Arcusvallen skulle det även eventuellt finnas
möjlighet för besökarna att åka museijärnväg till arenan.

Fritidsförvaltningens och stadsbyggnadskontorets gemensamma
yttrande
Förslagsställaren lyfter upp frågor som är under diskussion inom
fritidsförvaltningen, dvs vart ska ett eventuellt ”nytt Skogsvallen” ligga i
framtiden. Fritidsförvaltningen har i sin investeringsbudget för 2013-2015 lagt
in medel för att utreda just denna fråga, men också frågan om Arcushallens
behov av upprustning och utveckling, framtiden för Örnäsets IP samt
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Aronsbadets behov av upprustning och utveckling. Samtliga av dessa
anläggningar som är 25 år eller äldre. Då en sådan utredning kommer att
aktualisera nuvarande område Skogsvallen, samt tänkbart framtida område
kommer fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tekniska
förvaltningen samråda och samarbeta i frågan.

Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att
- med hänvisning till ovanstående yttrande anse medborgarförslaget besvarat.

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyreslen besluta att
-

med hänvisning till ovanstående yttrande anse medborgarförslaget besvarat.

_____
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