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2011‐10‐17
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aprilkf22
Dnr 11.231‐008

Medborgarförslag om att bygga föreningslokaler i anslutning
till planerat parkeringsgarage vid sporthallen
Ärendebeskrivning
Börje Engström anför följande i ett medborgarförslag 2011‐03‐23.
I det planerade parkeringsgaraget mellan sporthallen och räddningstjänsten
föreslås att ett plan, med ingång från Skomakargatan, byggs för de många
föreningarna som finns i Luleå kommun.
Förslaget bygger på en öppen yta att använda till sammanträdesrum och med
ett antal kontorsrum ”kanslier” för flertalet föreningar. Dessutom föreslås att
ett antal våningar byggs, också med ingång från Skomakargatan, för
seniorboende som inte fordrar speciell hjälp.
Fördelar: Nära centrum, kultur, sport och motion, lokalfrågan för föreningar
löses på ett bra vis.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

tillåta att medborgarförslaget får ställas

‐
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2011‐11‐28

225

270

Kommunstyrelsen

2011‐11‐14

235

536

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐10‐17

194

414

aprilkf22b

Fritidsnämndens, tekniska nämndens och stadsbyggnadskontorets
gemensamma yttrande
I enlighet med detaljplanen skall området användas till parkering och
området medger ett uppförande av ett parkeringshus. Annan användning av
området kräver en ny detaljplan. Det finns redan idag brist på parkerings‐
platser vid Pontus vilket inte minst resulterar i ett stort antal felparkerade
bilar som skapar en trafikfarlig miljö. Utbyggnaden av Pontus och ny
användning av kv Hunden ökar ytterligare behovet av parkeringsplatser inom
området.
Beträffande föreningslokaler kan kommunen eventuellt erbjuda föreningar
lämpliga lokaler på Kronanområdet.
För övrigt finns i dagsläget externa intressenter som planerar byggande av
Seniorboenden inom Luleå kommun.
Fritidsnämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadskontoret
rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
‐

avslå medborgarförslag om att bygga föreningslokaler i anslutning
till planerat parkeringshus vid sporthallen.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐
avslå medborgarförslaget.
_____

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2011‐11‐28

Paragraf

225

Sida

270b

Kommunstyrelsen
Arbets‐ och personalutskottet
aprilkf22c

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

avslå medborgarförslag om att bygga föreningslokaler i anslutning
till planerat parkeringshus vid sporthallen.

_____

Beslutsexpediering
Börje Engström, Fritidsnämnden, Tekniska nämnden,
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

