LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2006-11-27
2007-05-28
2007-05-14

253
113
92

570
214
193

Arbets- och personalutskottet

2007-04-16

84

177

Hans Ekenberg, fritidsnämnden, tekniska nämnden

06.830

008
novkf33

Medborgarförslag om åtgärder för att öka tillgängligheten till
Gråsjälsfjärdens is från Södra hamn
Hans Ekenberg anför följande i ett medborgarförslag 2006-11-06.
Det är svårt för gående, skidåkare och skridskoåkare att ta sig ner på isen från
piren vid Granec. Det krävs starka ben och god balans och ibland är det
flödvatten närmast strandkanten.
Förslag
En landgång från piren till en av flytbryggorna skulle underlätta avsevärt. Ett
par ”vinter-stegar” från kajkanten är ytterligare ett förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
FRITIDSNÄMNDENS OCH TEKNISKA NÄMNDENS GEMENSAMMA
YTTRANDE
I stadsmiljöprogrammet för centrum sägs bla ….” De möjligheter
vintern ger skulle kunna utnyttjas ännu mer. En viktig åtgärd är att
underlätta för människor att ta sig ner på isen på fler ställen än idag.”
Södra hamnplan är föremål för förslag och utredningar beträffande
framtida användning och utformning. Ett av målen är att förbättra
tillgängligheten till Gråsjälsfjärdens is.
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På grund av variation i vattenståndet är det ofta problem med att
kunna komma ut på isarna runt Luleå centrum. Fritidsförvaltningen
har prövat ett flertal lösningar med bl.a. olika typer av ramper och
landgångar.
I Södra Hamnen prövas för närvarande en 8 meter lång landgång som
följer vatttenståndets variationer. Tack vare denna landgång är det
möjligt att på ett säkert sätt ta sig ned på isen. Landgången är placerad
i anslutning till den isbana som går runt stadshalvön.
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
-

lägga ärendet till handlingarna när förslaget att öka tillgängligheten till Gråsjälsfjärdens is från Södra hamn redan är åtgärdat.

Tekniska nämnden beslutar att
-

anta detta yttrande som sitt eget.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla medborgarförslaget i enlighet med fritidsnämndens och tekniska
nämndens förslag.

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

bifalla medborgarförslaget i enlighet med fritidsnämndens och
tekniska nämndens förslag.

_____
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