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Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden
Anna-Carin Larsson anför följande i ett medborgarförslag 2007-01-30.
För att Kulturens hus ska komma riktigt till sin rätt behövs det stora och
öppna ytor runt omkring. Ett stort och högt hotell/shoppingcenter som granne
skulle förstöra känslan av rymd och öppenhet. Dessutom skulle Ebenesers
fina baksida döljas. Mitt förslag är: låt Norrporten bygga sitt hotell/shoppingkomplex på Folkets hustomten och uppför backen, knyt ihop det nya
med den befintliga byggnaden (dvs Max/Stadium i kvarteret Katten). På så vis
kan man få en större sammanhängande butiksgalleria som ansluter till
Shopping. Hotell med restaurang hamnar ändå på ett centralt läge med närhet
till shopping, bio, kultur, restaurang, kafé, etc. Detaljerna överlåter jag åt
professionella arkitekter att utforma.
Bakom Fritz Olsson-huset (kvarteret Hunden) tycker jag att man borde
anlägga ett torg/park. Ebenesers fina baksida får på så sätt en mer
framträdande position. I Luleå finns inget torg/park i direkt anslutning till där
folk rör sig. Köpmantorget ligger i skugga på en bakgata där inte många rör
sig och det finns inget som lockar folk att gå dit. Det är dessutom för litet.

Förslag på placering av torg/park och hotell/shoppingkomplex
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Ett torg/park som knyter ihop Storgatan med Kulturens hus har bättre
förutsättningar att bli attraktivt. Det blir stort, det ligger i anslutning till
Kulturens hus, har shoppingmöjligheter i alla riktningar och kommer både att
skapa en attraktiv utvidgning av centrum och ge en mysig och lugn
inramning för hotellgäster och andra. Restaurang och kaféverksamhet kan lätt
integreras i den nya byggnaden och ge fina möjligheter till uteserveringar.
Tänk att kunna sitta på en bänk eller vid ett cafébord i kvällssolen och titta ut
över norra hamnen i väntan på att kvällens evenemang ska starta i Kulturens
hus, eller på bion som man lätt tar sig till via den nya byggnaden. Några träd,
buskar och rabatter ger en grön och levande inramning sommartid, vintertid
kan man smycka med lampor och eldstäder. Med gasollyktor som skapar
värme vid borden kan säsongen för uteserveringarna förlängas till vår och
höst. Lokala skulptörer och konstnärer kan skapa utsmyckningar. Man skulle
också kunna ha uppträdanden där på kvällarna, möjligen anlägga en liten
amfiteater eller scen för detta, annars passar plattformen framför Kulturens
husentrén bra som scen. Tillåt inga bilar och bussar att passera längs
Skeppsbrogatan upp mot Shopping vid dessa tillfällen.
Sommaren 2003 tillbringade jag några dagar i Lund och där hade de ett stort
kullerstensbelagt torg utanför kulturhuset. Varje kväll samlades folk på
uteserveringar och bänkar för att lyssna på gratis uppträdanden, cirka 30
minuter. Det var olika artister och genrer varje kväll, både lokala och
internationellt kända. Luleå har gott om lokala förmågor som på detta sätt
skulle kunna få en chans att visa upp sig.
I centrala Sydney finns Darling Harbour, ett stort kulturområde med hotell,
shoppingcentrum, museér, restauranger och kulturhus där man kan vandra
omkring eller sitta på en bänk och titta på omgivningarna. Stenläggningar,
konstverk och träd livar upp området. Vid kajkanten ligger ett sjöfartsmuseum med gamla båtar. En dag när jag var där hade de jazz- och bluesfestival med gratis uppträdanden hela dagen och kvällen. Scenen var belägen
på en plattform ute i vattnet och folk satt på en amfiteater vid kajkanten och
lyssnade.
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Bilder från Darling Harbour, Sydney, Australien

Även om Luleå är en metropol så är den ju en aning mindre än Sydney, men
det skulle gå att göra ett liknande kulturområde i Södra hamnen. Den tråkiga
asfaltplanen kan omvandlas till en fin anläggning med stenläggningar, träd,
buskar, skulpturer, konstverk, etc. Vid kajkanten kan det ligga båtar, man kan
ha en utomhusscen, café, restauranger, marknader, mm. Man kan ha ett
hamnmuseum som beskriver all verksamhet som bedrivits i hamnområdet
genom tiderna. Låt arkitekter skissa på förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
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