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Dnr 11.438‐008

Medborgarförslag om småbåtshamn i Södra hamn
Ärendebeskrivning
Gunnel Mörtlund och Tommy Eliasson anför följande i ett medborgarförslag
2011‐07‐01.
Vi föreslår att en småbåtshamn byggs i Södra Hamn genom att en pir byggs ut
från Hamnkranen västerut mot de röda husen som ägs av Akelius.
Detta skulle höja Luleås kvalité som skärgårdsstad och göra Luleå mer
attraktivt för boende såväl som besökare. Det finns också ett stort behov av att
öka antalet båtplatser i kommunen. Södra Hamn skulle därmed vara en
utgångspunkt för ett aktivt fritidsliv medan Norra Hamn skulle vara
utgångspunkten för kultur och nöjesliv.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

tillåta att medborgarförslaget får ställas

‐
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Fritidsnämndens och stadsbyggnadskontorets yttrande
I det föreslagna området kommer en 100 meter lång flytande vågbrytare att
placeras sensommaren 2012. Anledningen till att det blir en flytande
vågbrytare är vattendjupet i aktuellt område. Djupet medför att kostnaderna
för att anlägga en stenpir blir oskäligt dyrt.
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Utdragsbestyrkande
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Vågbrytarens funktion är att skapa lugnare vatten för av‐ och påstigning till
befintliga turbåtar. Gradänger längs kajkanten för angöring vid olika
vattennivåer kommer att vara klara till sommaren 2013, då platsen blir Luleås
nav för skärgårdstrafiken. Att i samma område anlägga en småbåtshamn där
taxibåtar och större skärgårdsbåtar frekvent ska angöra fastlandet medför en
stor säkerhetsrisk.
Fritidsförvaltningen har, tillsammans med stadsbyggnadskontoret och
tekniska förvaltningen, ett uppdrag att se över behovet av småbåts‐
hamnsplatser samt komma med förslag hur detta behov kan tillgodoses i
framtiden. Detta arbete är påbörjat och ska under innevarande år redovisas för
den politiska ledningen.
Fritidsnämnden och stadsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐

avslå medborgarförslaget om småbåtshamn i Södra hamn.

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

avslå medborgarförslaget i enlighet med fritidsnämndens och
stadsbyggnadskontorets förslag.

_____

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

