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Dnr 11.690-008

Medborgarförslag om turistinformation efter E4
Bilaga:
Kartskiss

Ärendebeskrivning
Kristina Lindqvist anför följande i ett medborgarförslag 2011-11-03.
Varför:
Luleå Kommun har ingen turistinformation efter E4´an i anknytning/närheten
till Luleå stad. Den närmaste stora Turistinformationen/Rastplatsen efter
E4´an finns i Harrbäcken i Piteå kommun. En Turistinformation i anknytning
till naturliga avfarter till stadskärnan lockar till spontana besök av bilburen
turist, även den som planerat sin resa får en förstahandsinformation av Luleå
samt kan lockas till omplanering av sin resa för ev. någon dags uppehälle i
Luleå. Även den yrkestrafik som stannar till kan inbjudas till besök.
Här kan Luleå marknadsföras som regionens ”huvudstad” och mycket mer
där till som ex Naturarvet Gammelstad, skärgården, serverhallarna,
universitetet m.m.
Länken från Trafikverket visar olika rastplatser som Trafikverket ombesörjer i
Norrbotten och Luleå finns inte med.
http://trafikinfo.trafikverket.se/litmenu/litmenu.htm#id=330

Förslag:
Anordna en Turistinformationsplats i anknytning till/efter E4´an, i både
norrgående och södergående körriktning i anknytning till avfarterna till
stadskärna.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Plats:
Norrgående körriktning vid de sk ”tyskmagasinen” där Storheden är på andra
sidan E4´an. Där finns det en stor yta mot vattnet med både gräs och en vacker
utsikt mot staden om man röjer upp mot strand linjen. Det finns stor naturlig
yta för både turistinformation och det en rastplats (Trafikverkets utbud) skulle
kunna erbjuda. Därefter finns en avfart mot stadskärnan/Gammelstad
(Notvikskorsningen) som ger en naturlig avfart för bilkörande turister samt
korsningen i Rutvik.
Södergående körriktning vid Gammelstadsviken, i anknytning till naturreservatet. Här finns det också möjligheter att visa upp vårt naturreservat.
Även härefter finns det 2 naturliga avfarter mot stadskärnan/Gammelstad för
besök Notvikskorsningen samt Gäddvikskorsningen.
Bägge platserna är valda för det finns en naturlig avfart från E4´an in till
stadskärnan samt mot Gammelstad efter ett besök på Turistinformationsplatsen.
Hur:
I första hand Luleå kommun och förhoppningsvis tillsammans med andra
aktörer som exempelvis Trafikverket, Luleå Näringsliv, Universitetet m.fl.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Fritidsförvaltningens och utvecklingskontorets gemensamma
yttrande
Fritidsförvaltningen och utvecklingskontoret konstaterar att upprättandet av
nya rastplatser är en fråga för Trafikverket, medan den information som finns
vid den typ av rastplatser som förslagsställaren nämner är ett kommunalt
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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ansvar. Vid kontakt med representant för Trafikverkets kontor i Luleå framgår
att på den rastplats som finns vid Harrbäcken är det möjligt för Luleå
kommun att anslå information vilket vi också ställer oss positiva till och
kommer att undersöka närmare.
Trafikverkets kontor i Luleå har erhållit en kopia av medborgarförslaget.
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
-

med hänvisning till ovanstående yttrande får medborgarförslaget
anses vara besvarat.

Yrkande
Karl Petersen (S) yrkar avslag på medborgarförslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
avslå medborgarförslaget.
_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
_____

Beslutsexpediering
Kristina Lindkvist, Fritidsförvaltningen, Utvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

