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491

majkf29
07.309-008

Medborgarförslag om färgskiftande belysning på Coop Arenas
rörbåge
Ärendebeskrivning
Hans Dahlén anför följande i ett medborgarförslag 2007-04-25.
Färgskiftande belysning på Coop Arenas rörbåge. Vi har under vintern 200607 kunnat se en trevlig hund som har skiftat färg i rondellen vid kulturens
hus. Liknande färgsättning torde man kunna genomföra på Coop Arena
också.
Man använder skiftande färger på den idag lila belysta stålrörskonstruktion
på Coop Arena. Detta görs endast då det är någon form av aktivitet i arenan
så som match eller konsert etc. Genom att göra ljuset skiftande vid aktiviteter
så vet medborgare att något händer i arenan. Som vi alla vet så syns denna
ljusbeklädnad över stora delar av vår stad.
Detta bör inte kosta mycket pengar, använd samma teknik som på den trevligt
belysta rondellhunden. Alltså vid verksamhet i Coop arena så skiftar färgerna
på teket till arenan. Detta beslut torde vara fritidsnämndens.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007-12-17

308

640

Kommunstyrelsen

2007-12-03

211

492

Arbets- och personalutskottet

2007-11-12

227

492

majkf29b

Fritidsnämndens och tekniska nämndens yttrande
Tekniska förvaltningen, har utrett ärendet med avseende på tekniska
möjligheter och kostnader.
Det är fullt möjligt att belysa COOP Arenas rörbåge. För att uppnå en
effektfull färgskiftande belysning anpassad till objektet bör en belysningsteknik kallad RGB-teknik användas. RGB-tekniken består av en mängd
ljusdioder samt styrutrustning. Dioderna riktas mot objektet och med hjälp av
styrutrustningen kan dioderna ha ett fast eller skiftande ljus/sken i många
färgkombinationer. RGB står för Red Green Blue.
Kostnader för utrustning och montage är 220 – 240 kkr.
Enligt medborgarförslaget ska belysningen på COOP Arenas rörbåge
användas i samband med evenemang i arenan. Ett levande ljusspel fångar
blicken och påtalar att något händer i arenan. Syftet med belysningen är
således verksamhetsrelaterat och därför bör fritidsnämnden fatta beslut i
ärendet.
För närvarande pågår samtal och förhandling mellan Luleå kommun och
Luleå Hockeyförening om ett föreningsövertagande av Coop Arena.
Med anledning av detta kan inte ett konkret besked lämnas till förslagsställaren Hans Dahlen.
Fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
- förslaget om färgskiftande belysning på COOP Arenas rörbåge ska beaktas
av fritidsnämnden om anläggningen blir kvar i kommunens ägo.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
- förslaget om färgskiftande belysning på COOP Arenas rörbåge ska beaktas
av tekniska nämnden om anläggningen blir kvar i kommunens ägo.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007-12-17

308

641

Kommunstyrelsen

2007-12-03

211

493

Arbets- och personalutskottet

2007-11-12

227

492b

majkf29c

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med fritidsnämndens och tekniska nämndens förslag.
_____

Yrkande
Börje Lööw (v) yrkar avslag på medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Yrkande
Börje Lööw (v) yrkar avslag på medborgarförslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- förslaget om färgskiftande belysning på COOP Arenas rörbåge ska
beaktas av tekniska nämnden och fritidsnämnden om anläggningen blir
kvar i kommunens ägo.
_____

Beslutsexpediering
Hans Dahlén, fritidsnämnden, tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

