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Medborgarförslag om lek- och idrottsyta inom området
Bredviken/Knöppelåsen/Kvarnbäcken
Bilaga:
Kartskiss

Ärendebeskrivning
Yonas och Anna Tewolde-Berhan, Kristina Riihiaho, Monica Flygare, Jenny
Lundberg och Johan Rönnquist, Ulrika Lundberg och Håkan Wiklund,
Katarina Karlsson och Julia Luttu anför följande i ett medborgarförslag
2008-11-09.
Området där vi bor (Bredviken, Knöppelåsen och Kvarnbäcken) byggdes upp
för drygt 30 år sedan. Då området var nyuppfört bodde barnfamiljer i
majoriteten av hushållen. Omgivningarna är vackra med fina tätortsnära
skogar som inbjuder bl a till bärplockning och äventyrslekar för barnen. På
promenad-, cykel- eller sparkavstånd fanns tidigare även anläggningar som
skapade goda förutsättningar för spontan idrott, lek och uteaktivitet.
Lekparker och fotbollsplan/skridskois kunde lätt nås av barnen via bilfria
gångvägar. Behovet av dessa ytor minskade med tiden i och med att barnen
växte upp. Lekparken är nu nedmonterad, fotbollsplanen ligger i träda och
skridskoisen spolas inte längre. Elljusen som omgärdade ytan är borttagna.
Sedan ett antal år har ett generationsskifte pågått i området och vi är nu
många barnfamiljer som bor här.
Många av föräldrarna i området är engagerade ledare i barn- och ungdomsidrotten i Luleå och vi har den senaste tiden ”pratat ihop oss” om att jobba för
att återupprätta den fina och för barnen lätt tillgängliga fotbollsplanen/isbanan i området.
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Vårt medborgarförslag är att ytan där den gamla fotbollsplanen/isbanan legat
(se bilaga) återställs till en för barnen anpassad lek- och idrottsyta. I första
hand föreslår vi att kommunen justerar ytan så att den ännu bättre medger
fotbollsspel, brännbollsspel m.m. sommartid och spolas till skridskobana
vintertid. Med tanke på att ytan en gång varit upplyst med elljus, föreslås
även att elbelysningen återställs. Vår uppfattning är att de föreslagna
åtgärderna ligger helt i linje med Luleå kommuns ambitioner att skapa
förutsättningar för en god hälsa hos våra yngsta medborgare.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till tekniska nämnden att besluta i ärendet.
_____

Beslutsexpediering
Yonas och Anna Tewolde-Berhan, tekniska nämnden
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