LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2008-02-25
2008-10-27
2008-10-13

49
237
210

119
546
348

Arbets- och personalutskottet

2008-09-29

207

512

febkf23
Dnr 08.83-008

Medborgarförslag om att utveckla Norra hamn
Ärendebeskrivning
Kurt Hägglund anför följande i ett medborgarförslag 2008-01-24.
I Norra Hamn har Luleå Kommun en ”oslipad diamant” som bör tas tillvara.
Bygg några båtbryggor (bra vinterjobb) och lägg ut så att båtfolket kan segla in
för att t.ex. gå på teater, kulturhuset, handla på stan eller bara njuta av den
fantastiska kvällssolen. I vilken annan stad kan man ”segla in på krogen”?
Anlägg en gästhamn. Norra hamnen har mycket mer att erbjuda med sitt
skyddade läge med kvällssol inne i kulturcentrum. Då lockas våra sjöfarande
gäster till ”hjärtat” i Luleå. S:a hamn ligger ju i kvällsskugga och är utsatt för
kyliga sydvindar. Damma av den seriösa utvecklingsplanen för Norra hamn
som togs fram för några år sen och se till att den förverkligas!
Utnyttja också Norra hamn vintertid som parkeringsplats. Då har alla
bilburna besökare utifrån nära till Teatern och Kulturhuset. Många äldre som
har svårt att gå klagar i dag över att alla närbelägna p-platser försvunnit. De
närmaste man kan hitta ligger vid färgläget och då blir det för långt att gå i
halkan. Följden har blivit att många nu inte kan besöka teatern vintertid.
Bygg en enkel ramp bortom teaterhuset (alt. färgläget) och spola upp isen till
bärkraft.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2008-10-27

237

547

Kommunstyrelsen

2008-10-13

210

349

Arbets- och personalutskottet

2008-09-29

207

513

febkf23b

Fritidsnämndens, tekniska nämndens och stadsbyggnadskontorets
gemensamma yttrande
Norra hamnen är utan tvekan ett trevligt område speciellt soliga
sommarkvällar. Försök har tidigare gjort med en småbåtshamn rakt nedanför
Stadshotellet. Denna hamn avvecklades på grund av att det var problem med
vågbildning när det blåser nordliga vindar. Vågorna ”studsar” dessutom i
kajen vilket gör vågrörelsena extra besvärliga.
För att det ska vara möjligt att anlägga en småbåtshamn/gästhamn i Norra
hamn krävs en effektiv vågbrytare. Att anlägga en vågbrytare som sträcker sig
från teaterkajen och ut i viken är förenligt med oerhört stora kostnader,
7-15 miljoner kronor beroende på vågbrytarens längd.
Det är alltså inte ekonomiskt försvarbart att anordna småbåtshamn/gästhamn
i Norr hamnen.
Parkering på is är förenat med ett antal tekniska och miljömässiga problem.
Att garantera isens bärkraft är näst intill omöjligt med de stora tyngder som
parkerade bilar skulle innebära. Bilar läcker alltid större eller mindre mängder
olja, bensin, glykol etc. Dessa ämnen skulle då direkt hamna i vattnet vilket
inte under inga som helst omständigheter är försvarbart eller tillåtet.
Antalet parkeringsplatser i och i anslutning till trekanten har reducerats
marginellt. När kvarteret Hunden bebyggts kommer också ett parkeringsgarage att tillkomma under jord. I direkt anslutning till Teatern är antalet
parkeringsplatser mer begränsat. Närmast till hands torde ligga att kunna
nyttja kommunens parkeringsplatser bakom teatern för besökare kvällstid.

Förslag till beslut
Fritidsnämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadskontoret föreslår
kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget om att utveckla Norra hamn.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2008-10-27

237

548

Kommunstyrelsen

2008-10-13

210

350

Arbets- och personalutskottet

2008-09-29

207

513b

febkf23c

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget i enlighet med fritidsnämndens, tekniska
nämndens och stadsbyggnadskontorets förslag.

_____

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå medborgarförslaget i enlighet med fritidsnämndens, tekniska
nämndens och stadsbyggnadskontorets förslag.

_____

Beslutsexpediering
Kurt Hägglund, fritidsnämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

