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Dnr 10.506‐008

Medborgarförslag om fontän i Skurholmsfjärden
Ärendebeskrivning
TorBjörn Nilsson anför följande i ett medborgarförslag 2010‐08‐24.
Det finns enkla sätt att göra bostadsområden trevliga. Ett sådant sätt vore att
placera ut en ”fontän” (av den typ som fanns vid Landstingshuset) i den del
av Skurholmsfjärden som avgränsas av Svartövägen och Västra Brogatan. I
detta fall är det dessutom inte bara boende utan även alla som passerar
bilvägarna och cykelvägarna som kan njuta av denna ”fontän”.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Tekniska nämndens yttrande
Till för ett par år sedan fanns en av många uppskattad fontänanläggning i
Skutviken. Anläggningen blev med tiden allt mer kostnadskrävande, dels på
grund av ålder, dels på grund av att den var placerad på så grunt vatten att dy
och bottenmaterial rördes upp och skadade maskineriet. Just nu pågår en
utredning där tekniska förvaltningen studerar förslag till placering av en
ersättningsfontän på ny och lämpligare plats.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2011‐02‐14

49

89

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐01‐17

6

14

augkf24b
Viktiga parametrar för en god placering av en fontän är exempelvis att många
kan se den och njuta av den, men även att vattendjup och andra faktorer ger
förutsättningar för låga driftskostnader. Skurholmsfjärden är som
förslagsställaren påpekar en plats som kan ses och upplevas av många, men
förutsättningarna i övrigt är oklara.
TorBjörn Nilssons förslag om placering i Skurholmsfjärden bör därför tas med
och analyseras närmare i den fortsatta utredningen av lämplig plats för ny
fontänanläggning i centrala Luleå.
Tekniska nämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐

utreda förutsättningarna för en fontän i Skurholmsfjärden tillsammans
med övriga alternativ till placering.

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

