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Medborgarförslag om att plantera björkalléer längs Storgatan
Ärendebeskrivning
Olivia Johansson anför följande i ett medborgarförslag 2012-05-24.
Idag uppmärksammas det mycket om hur dålig luften i Luleås innerstad har
blivit. Detta tycker vi är något som genast måste förbättras och vi anser att det
bästa ur ekonomisk, miljö och politisk synpunkt är att plantera björkalleer
längs storgatan i Luleå. Alléerna som tidigare stod i staden sågades ned på
grund av de stora parkeringshusen som då skulle byggas. Idag finns det
utrymmen kvar med tanke på de breda gatorna, därför anser vi inte detta som
ett problem med att plantera nya björkar. I och med att odla dessa träd,
kommer staden bli grönare och då få möjligheten att gå under namnet
björkarnas stad.
I dagens samhälle är största delen av befolkningen i Luleå väl medveten om
hur viktigt det är att värna om vår jord och hur viktigt det är att hålla starkt
vid hållbar utveckling. Det skrivs hela tiden om att man ska konsumera
mindre, slänga mindre mat samt att duscha under kortare tid, allt detta för
att ens ekologiska fotavtryck ska bli mindre. De stora koldioxidutsläppen i
dagens samhälle sägs vara en stor miljöbov och som många av oss vet bidrar
träden till att fånga upp koldioxid för att sedan göra om detta dåliga ämne
som förstör våra lungor och vår jord, till någonting som gör att alla
levande ting kan fortsätta leva, nämligen syre.
Historiskt sett var dessa alléer tänkt som en lösning för att stoppa eventuella
bränder, vilket i dagens samhälle inte är något att oroa sig för eftersom husen
är gjorda i betong och vi har välfungerade brandalarm. Men vi kan se detta
som ett sätt att stoppa upp blåsten som ständigt susar genom Luleås gator och
får varje människa att dra jackan tätare kring kroppen som ett skydd mot den
ilande kylan.
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Om detta förslag skulle bli verklighet innebär det en möjlighet till arbeten
både vid plantering samt underhållning av träden vilket vi ser som något
positivt, då arbetslöshet är ett växande bekymmer i dagens samhälle. Att
dessa träd tar plats och kanske skapar problem ser vi inte som något relevant
med tanke på den nytta dessa björkalléer skulle göra. Träden skulle skapa en
familjär känsla i staden och ta bort den betongkänsla som ibland kan upplevas
längs Luleås gator. Att vi har mycket skog här uppe i norr är ett faktum, men
kanske inte tillräckligt med tanke på bland annat de förhöjda koldioxidutsläppen.
Vi ser inte bara detta som en investering av ytliga anledningar utan vi ser det
som en nödvändig och långsiktig investering som staden faktiskt skulle
behöva. Så varför inte göra staden grönare på utsidan men även när det
kommer till koldioxidutsläppen? Luleå behöver ta täten och vara förebilder
när det gäller miljövänliga val och vi tycker björkalléer är ett steg i rätt
riktning.
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