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Medborgarförslag till anonym Millennieark
Ärendebeskrivning
Kurt Johansson har skrivit ett medborgarförslag 2008 09 07 ang. uteblivna
åtgärder för att förbättra uppskyltningen av Millenniearken i Stadsparken.
2004 02 17 inkom ett brev till förvaltningen från Kurt Johansson där han helt
riktigt påpekar att ”Millenniearken är anonym. Den förtjänar att lyftas fram”.
Detta är snart ett fem år gammalt brev. Vid några tillfällen under denna 5-års
period har förvaltningen telefonledes bett om expertråd av Kurt i olika frågor.
Vid dessa tillfällen har även Millenniearken dryftats. Dessa samtal upplevdes
som en bekräftelse på att vi har erhållit hans brev och att vi tar hans
synpunkter och uppmaning seriöst.
Förvaltningens förslag
Det är naturligtvis inte tillfredsställande att uppskyltningen är undermålig.
Det finns dock en informationsskylt som sitter vid konstverket och som tillhör
själva konstverket. Texten är svårläst och kortfattad. Förvaltningen är helt
överens med Kurt att det borde finnas något mer förklarande.
Hur Millenniearken används av kommunens marknadsförare, av turist- och
besöksnäringen eller av media har vi inget inflytande över. Men visst, den
skulle kunna användas som en symbolisk budbärare för Luleå mot framtiden.
Tillsammans med Park & Natur skall kulturförvaltningen ta fram en
informationsskylt för Millenniearken. Den skall finnas på plats inför
sommaren 2009.
Med detta anses medborgarförslaget besvarat.
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Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
- bifalla förvaltningens svar på medborgarförslaget.
__________
Kulturnämndens beslut
Det är naturligtvis inte tillfredsställande att uppskyltningen är undermålig.
Det finns dock en informationsskylt som sitter vid konstverket och som
tillhör själva konstverket. Texten är svårläst och kortfattad. Förvaltningen är
helt överens med Kurt att det borde finnas något mer förklarande.
Hur Millenniearken används av kommunens marknadsförare, av turist- och
besöksnäringen eller av media har vi inget inflytande över. Men visst, den
skulle kunna användas som en symbolisk budbärare för Luleå mot
framtiden.
Tillsammans med Park & Natur skall kulturförvaltningen ta fram en
informationsskylt för Millenniearken. Den skall finnas på plats inför
sommaren 2009.
Med detta anses medborgarförslaget besvarat.
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