LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2008-03-31
2008-10-27
2008-10-13

75
230
202

165
515
318

Arbets- och personalutskottet

2008-09-29

200

489

marskf39
Dnr 08.208-008

Medborgarförslag om saluhall vid Södra hamnen
Ärendebeskrivning
Kaisa Svensson föreslår följande i ett medborgarförslag.
Som medborgare inom Luleå kommun sedan 40 år tillbaka har jag med stort
intresse iakttagit Luleås utvecklig och de förändringar man åstadkommit.
Det som i dagsläget borde se helt annorlunda ut är ju södra hamnen i Luleå.
Den röda ladaliknande byggnaden har uppenbarat sig alltför länge på en fel
plats. Den platsen för mig har en helt annan uppgift. På den miljön borde
finnas en livlig torg- och saluhallaktivitet. En verklig mötesplats för Luleåborna.
Förslag
Flytta den nuvarande byggnaden dit, där den passar bäst.
Bygg en rejäl SALUHALL (med stil passande ihop med Tuttifrutti-husen) där
det sker försäljning av färskvaror såsom, fisk, kött, frukt och grönt, blommor
och andra njutbara produkter.
Miljö utanför saluhallen
Vid kajen ordnad plats för inkommande fiskebåtar
En inne- och uteservering
Träd och buskar i närheten av sittplatser
Reserverade platser för uthyrning till marknadsstånden
Parkeringsplatser
Låt oss luleåbor ha ett centrum till kulturen vid Norra hamn och ett livligt
affärscentra vid södra.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2008-03-31
2008-10-27
2008-10-13

75
230
202

166
516
319

Arbets- och personalutskottet

2008-09-29

200

490

marskf39b

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Tekniska nämndens och byggnadsnämndens yttrande
Södra hamnplan är inne i en omdaningsprocess, och kommer de närmaste
åren att byggas om. I det koncept som tagits fram finns dels park och torg,
men också att skapa förutsättningar för många olika slags aktiviteter och
möten mellan människor. Däribland flera av dem som Kaisa Svensson nämner
i sitt förslag.
Att ha en saluhall på Södra hamn är en idé som kommit fram i flera olika
sammanhang genom åren. Denna idé – och många andra – kommer att
diskuteras i det programarbete som nu inleds inför kommande ombyggnation
på Södra hamnplan. I dagsläget är den befintliga byggnaden dock helt uthyrd.
Just nu pågår också ett detaljplanearbete som rör framtida utformning och
användning av Södra hamn-området.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden och byggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
-

ovanstående får utgöra svar på medborgarförslaget om torg, saluhall med
mera i Södra hamn.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2008-10-27

230

517

Kommunstyrelsen

2008-10-13

202

320

Arbets- och personalutskottet

2008-09-29

200

490b

marskf39c

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

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
att ovanstående får utgöra svar på medborgarförslaget.
_____

Beslutsexpediering
Kaisa Svensson, tekniska nämnden, byggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

