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Medborgarförslag om fritidsliv i Södra hamn
Ärendebeskrivning
Gunnel Mörtlund och Tommy Eliasson anför följande i ett medborgarförslag
2011‐07‐01.
Vi föreslår att i den västra delen av Södra Hamnen, vid kvarteret Hägern
byggs en lokal för att ha exempelvis café och hantverk, uthyrning av båtar,
kajaker, kanoter, tält under sommartid och uthyrning av långfärdsskridskor,
sparkar etc. vintertid.
Detta skulle höja Luleås kvalité som skärgårdsstad och göra Luleå mer
attraktivt för boende såväl som besökare. Genom att förstärka Luleå som
skärgårdsstad och använda sig mer av vattnet och alla de möjligheter som de
ger både sommar‐ och vintertid för ett aktivt fritidsliv främjar folkhälsan och
blir ett naturligt nav för alla besökare och innevånare. 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.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämndens, tekniska nämndens och stadsbyggnadskontorets
yttrande
Den föreslagna placeringen vid kv. Hägern har inte kommunen rådighet över
då den inte ägs av kommunen. För övrigt så pågår ett flertal detaljplane‐
arbeten inom föreslaget område vilket kommer att påverka användningen av
området i stort.
Beträffande önskade aktiviteter i föreslagen lokal finns det redan idag aktörer
som bedriver motsvarande verksamhet i kommunen.
Fritidsnämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadskontoret föreslår
kommunfullmäktige besluta att
‐

avslå medborgarförslaget om fritidsliv i Södra hamn.

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.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

