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Medborgarförslag om att anlägga bryggor vid Skutviken
Ärendebeskrivning
Katarina van Deventer anför följande i ett medborgarförslag 2011-11-30.
Luleå omges av vatten och medborgarna i staden skulle ha flera vattenhål att
besöka på sommaren även de som inte har tillgång till båtar och privata
bryggor.
Den vattenvrån som finns vid Kvantum, Mediahuset och Landstingshuset
borde förses med bryggor och små öar av flytbryggor där man kan fika och
sitta mitt i vattnet och njuta av att vi är en stad med tillgång till vår skärgård.
En spindelväv av småbryggor som ligger i den delen av vattnet.
Ni kan kontakta Luleå tekniska universitet, design studenter, för att utlysa en
tävling om hur ett vackert nät av bryggor kan se ut i vattnet vid Mediahuset.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Stadsbyggnadskontorets yttrande
Den del av Skutviken som omnämns i medborgarförslaget är föremål för
mångas intresse. Förslagen varierar mellan att fylla igen och bebygga området
till att utveckla området för friluftslivet.
För närvarande pågår ett utredningsarbete vars syfte är att undersöka
möjligheten och konsekvenserna av att helt eller delvis fylla igen området i
syfte att bebygga området. I avvaktan på att detta arbete är redovisat och
beslutat anser stadsbyggnadskontoret att kommunen bör avvakta ytterligare
åtgärder i området.
Stadsbyggnadskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.

Arbets- och personalutskottet
Stadsbyggnadskontoret föredrar ärendet.

Proposition
Ordföranden ställer stadsbyggnadskontorets förslag under proposition och
finner att arbets- och personalutskottets bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
i avvaktan på pågående utredning.
_____

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
i avvaktan på pågående utredning.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

