Dialogmöte Porsön
Städning

Synpunkter/förslag
Ta hand om skräp (rördelar, asfalt, m.m) Lulebo.

Ansvarig
Lulebo

Kommentar från ansvariga
Planerad genomsyn under våren 2017.

Städning

Ta bort sopstationen. Ser hemsk ut. Blåser runt skräp.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

SBF har kontaktaktat Renhållningen som undersöker möjlighter. Vill helst inte
sätta plank, hellre hönsnät av trygghetsskäl.

Städning

Flytta sopstationen.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

SBF har kontaktaktat Renhållningen som undersöker möjlighter.

Städning

Återvinningsgården bör flyttas

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

SBF har kontaktaktat Renhållningen som undersöker möjlighter.

Städning

Finnas containrar vissa tider

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

SBF har kontaktaktat Renhållningen som undersöker möjlighter.

Städning
Städning

Soptömningen är dålig. Lulebo
Rensa alla fula uppläggningsplatser

Lulebo
Lulebo

På grund av bränder har sopkärlen stått utanför soprummen. Två soprum är
renoverade, ett soprum måste återuppföras preliminärt sommaren 2017.
Soptömning sker enligt fasta intervall. Utredning pågår ifall soprummen ska
vara låsta eller olåsta. Eventuell brandrisk talar för att soprummen ska vara
låsta.
Frågan undersöks vidare.

Städning

Överfulla soptunnor på alla busshållplatser

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

SBF har dubblerat tömningsintervallen på busshållplatserna

Städning

Centrum ‐ städas upp och hållas rent!

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter

Städning av centrum planeras under våren 2017 av samtliga fastighetsägare.

Städning

Papperskorgar tömmas regelbundet.

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter

Skolans vaktmästare tömmer korgen utanför skolan regelbundet.

Städning

Fler hundtunnor och de behöver tömmas oftare

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

SBF ser över behovet där vi utgår från att i huvudsak flytta befintliga
papperskorgar till bättre lägen.

Städning
Städning

Städning runt bron till LTU och affären
Minska nedskräpning

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)
n/a

SBF kommer att utföra extra städinsats vid bron.
n/a

Lulebo

På grund av bränder har sopkärlen stått utanför soprummen. Två soprum är
renoverade, ett soprum måste återuppföras preliminärt sommaren 2017.
Soptömning sker enligt fasta intervall. Utredning pågår ifall soprummen ska
vara låsta eller olåsta. Eventuell brandrisk talar för att soprummen ska vara
låsta.

Städning

Lulebos soprum ‐ sopor utanför

Städning

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Städa upp.
”Hundägarna (som jag själv) plockar upp efter sig, men de töms inte.
Varken plogning, belysning eller soptunnor finns nere vid vattnet, där
många promenerar, springer och cyklar året runt. När jag påpekade om
tömning av soptunnor hos kommunen vid lekparken vid tennisbanan en
vinter, när det såg precis likadant ut. Då fick jag som svar att de inte fanns
ekonomi. Vad hände då? Någon dag senare hade kommunen satt sopsäckar
över tunnorna med tejp runt om.. Varvid folk gör hål i sopsäckar för att
kasta bajspåsar.”

Städning

Renovering/rustning

Rusta upp lokaler – festlokalen Assistentvägen 284.

Årlig städning av alla ytor samt extra städninsats runt bron är planerad.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Rikshem

En översyn av hela beståndet på Assistent och Docentvägen pågår. När den är
färdig kommer vi att informera hyresgästerna vilka planer vi har.

Vi har tagit emot de synpunkter som framkommit under Medborgardialog
Porsön. Porsökyrkan, som är en del av Nederluleå församling, har för avsikt att
förbättra belysningen på båda sidor om kyrkan samt byta ut nuvarande skyltar
till nya upplysta skyltar på kyrkobyggnaden. Även den nyligen planterade
häcken som vetter mot parkeringen kommer att ses över. Vad gäller belysning
och skyltar på själva kyrkobyggnaden behövs tillstånd från Länstyrelsen i och
med att byggnaden är K‐märkt. Det innebär att det här är vår avsikt men vi kan
inget lova innan Länsstyrelsen har godkänt våra planer.

Renovering/rustning

Rusta upp Kunskapens Hus kyrkan på ömse sidor. Ansiktet utåt.

Svenska Kyrkan

Renovering/rustning

Rusta färdigt Professorsvägen och andra gator.

Lulebo

Renovering/rustning görs enligt fastställd prioritering i respektive
fastighetsägares underhållsplan.

Renovering/rustning

Centrum måste rustas upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen, kvalitet & samhällsutvckling &
Lulebo

Tas med till framtida Utvecklingsplan för Porsön.
En översyn kring tydligare fastighetsgränser och ansvarsområden inleds. En ny
fastighetsbildning vilket ger tydligare huvudansvar ska utredas.

Renovering/rustning

Otaktiskt av Lulebo att säga att ingen mer renovering ska ske.

Lulebo

Renoveringen finns fortfarande kvar i planen för att genomföras, en
kostnadsöversyn görs.

SBF: Ansvarar för att skolgården underhålls och besiktigas. De två kommunala
lekplatserna som finns på Porsön är i stort nyrestaurerade. Ingen åtgärd.
Bagarstugelekplatsen är nedlagd.
Rikshem: En översyn av hela beståndet på Assistent och Docentvägen pågår.
När den är färdig kommer vi att informera hyresgästerna vilka planer vi har.
Renovering/rustning

Se över alla lekplatser.

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter/Lulebo/Rikshem

Lulebo: Inga planer i dagsläget.

Renovering/rustning

Lekplatserna??

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

De två kommunala lekplatserna som finns på Porsön är i stort nyrestaurerade.
Ingen åtgärd. Bagarstugelekplatsen är nedlagd.

Renovering/rustning

Laga alla trasiga broar och räcken.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Trasiga broar åtgärdas efter behov som framkommer vid kontinuerliga
brobesiktningar. Räcken åtgärdas vid risk för skador.

Renovering/rustning

Fula balkonger Lulebo Professors och Docent (höghusen).

Lulebo

Ses över i samband med renovering av respektive område.

Renovering/rustning

Trasig belysning på flera st Bygg ett tak över delar av centrum.

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter

SBF Fastigheter ansvarar för skolans belysning, kommer att åtgärdas under
sommaren. Kommunen har inga planer att genomföra en taköverbyggnad.

SBF Fastigheter: har lagt in yttre underhåll, fasader , i underhållsplanen för
skolbyggnaderna. Fastigheter planerar för fasadommålning av skolan.
Renovering/rustning
Renovering/rustning

Vid renovering av fastigheter, tänk på det yttre också.
Ta bort fula staket

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter/Lulebo
Lulebo

Lulebo: Synpunkten tas med i kommande planering.
Rondering planeras till våren 2017.

Renovering/rustning

G/C‐vägen genom P.centrum bör åtgärdas med prioritet redan 2017.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Tas med i framtida utvecklingsplan.

Renovering/rustning

Åtgärda det som är trasigt och omålat i Porsö centrum.

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter/Lulebo

SBF Fastigheter har lagt in yttre underhåll av fasader i underhållsplanen för
skolbyggnaderna. Fastigheter planerar för fasadommålning av skolan. Rivning
av muren kring plantering är beställd. Växterna försvinner, men en ny sittyta i
betong och en sopkorg tillkommer. Kompletterande belysning ska installeras.
Lulebo: Skyltbelysningen till restaurangen är utbytt.

Renovering/rustning

Upprusta parkeringen i centrum

Lulebo

Det finns ingen plan i dagsläget, men parkeringen ska ses över till våren 2017.
Belysningen planeras att bytas ut.

Renovering/rustning

Åtgärda bron över till centrum

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Trasiga broar åtgärdas efter behov som framkommer vid kontinuerliga
brobesiktningar.

Renovering/rustning

G/C – vägen från Porsö sporthall mot yttervikskorsningen blev grusväg och
har aldrig underhållits sen dess (15‐20 år). Har stort behov!!
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Områdets vägar är stigar. I ytterkanterna finns asfalterade GC‐vägar.
SBF Fastigheter: har lagt in yttre underhåll av fasader i underhållsplanen för
skolbyggnaderna. Planerar för fasadommålning av skolan.

Måla upp vid centrum – viktigt.

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter

Renovering/rustning
Renovering/rustning

Bron måste snyggas till – belysas, målas

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Ingen åtgärd planerad.

Stadsbyggnadsförvaltningen: Kompletterande belysning ska installeras på
skolan.
Svenska kyrkan: Porsökyrkan har för avsikt att förbättra belysningen på båda
sidor om kyrkan samt söker tillstånd från länsstyrelsen för att sätta belysning
på kyrkobyggnaden.

Renovering/rustning

Mörkt i centrum – mer belysning

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Lulebo: Skyltbelysningen till restaurangen är utbytt. Belysningen på
parkeringen planeras att bytas ut.
Ser över möjligheterna till rörelsestyrd belysning på baksidan av ICA hösten
2017.

Renovering/rustning

Parkbänkar, samt belysning nere vid fjärden.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida Utvecklingsplan för Porsön

Renovering/rustning

Fixa plattor så det blir jämt och fint.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida Utvecklingsplan för Porsön

Renovering/rustning

Bänkar och bord att sitta vid.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida Utvecklingsplan för Porsön
SBF Fastigheter: ansvarar för skolans belysning. Kommer att åtgärdas under
sommaren. Kommunen har inga planer att genomföra en taköverbyggnad.
Lulebo: Bytt skyltbelysning på restaurangen och ser över möjligheterna till
rörelsestyrd belysning på baksidan av ICA hösten 2017.
Svenska Kyrkan: Porsökyrkan, som är en del av Nederluleå församling, har för
avsikt att förbättra belysningen på båda sidor om kyrkan samt byta ut
nuvarande skyltar till nya upplysta skyltar på kyrkobyggnaden. Vad gäller
belysning och skyltar på själva kyrkobyggnaden behövs tillstånd från
Länstyrelsen i och med att byggnaden är K‐märkt. Det innebär att det här är vår
avsikt men vi kan inget lova innan Länsstyrelsen har godkänt våra planer.

Renovering/rustning

Belysning

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter/Lulebo/Svenska
Kyrkan

Renovering/rustning

Höghusen behöver rustas upp.

Lulebo

Renovering/rustning görs enligt fastställd prioritering i respektive
fastighetsägares underhållsplan.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till utvecklingsplanen för Porsön.

Lulebo

Renovering/rustning görs enligt fastställd prioritering i respektive
fastighetsägares underhållsplan.

Renovering/rustning

Socialt negativt om det är sunkigt.
Höghusen behöver rustas upp.

Renovering/rustning

SBF Fastigheter: ansvarar för skolans belysning, kommer att åtgärdas under
sommaren. Kommunen har inga planer att genomföra en taköverbyggnad.

Renovering/rustning

Trasig belysning på ett flertal ställen.

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter/Lulebo

Lulebo: Bovärdarna har fått i uppgift att göra rond för att kontrollera och byta
ut trasig belysning i bostadsområdena.

Renovering/rustning

Viktigt att rusta balkonger mot vattnet. (höghusen)

Lulebo

Ses över i samband med renovering av respektive område.

Röjning utomhus

Rensa upp kring ”ån”, finare gångväg.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Slyröjning mot Björsbyfjärden kommer att utföras under sommaren 2017

Röjning utomhus

Skräpigt vid cykelvägen längs stranden.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Städas under våren 2017.

Röjning utomhus

Röj skog och sly vid hela stranden.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Slyröjning mot Björsbyfjärden kommer att utföras under sommaren 2017

Röjning utomhus
Röjning utomhus

Välskötta gräsplan
Be Lulebo ta bort stenarna på gräsparkeringen (docentvägen 32)

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Lulebo

Högvuxna ytor klipps 1‐2 gånger per säsong.
Ej parkeringsyta

Röjning utomhus

Mer dialog innan projekt startas. Ex. tar ner ett träd.

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter/Kvalitet &
samhällsutveckling

Synpunkten tas med i planering.

Vi har inget konkret inplanerat att genomföra kommande vår/sommar. Vi ser
dock positivt på att se över behovet och rensa upp sly och dylikt för att göra
området tryggare!

Röjning utomhus

Fixa ankdammen så den blir fin

Akademiska Hus

Röjning utomhus

Porsöheden utvecklas (dikas ut) som friluftsområde (boulebana)

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.
SBF: Gång‐ och cykelvägar rustas kontinuerligt upp. Senaste åren har flera
cykelvägar på Porsön rustats upp.
KSAM: Förtätning av belysning tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Röjning utomhus

Alla gångvägar behöver ses över och underhållas. Bättre belysning, många Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) / Kvalitet &
”svarta” luckor
samhällsutveckling

Röjning utomhus

Röj träd/sly runt Porsöfjärden

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Slyröjning mot Björsbyfjärden kommer att utföras under sommaren 2017

Röjning utomhus

Snöröj

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Snöröjning sker på området enligt fastställd plan.

Röjning utomhus

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
Låt en landskapsarkitekt gå igenom området.
Gräsklippningen om sommaren kring gångstigarna kring Sundet mot
Björsbyn. Påtalar detta varje sommar till den som klipper. Varvid dom fäller
ned åkergräsklipparen och klipper när det är en meter högt. Varför hålls
inte detta efter? Jag vill känna mig stolt och orädd på området på Porsön
och jag hoppas att ni tar er till detta.”
Förbättrad information när åtgärder ska ske, exempelvis att såga ned träd.
”Igår på mötet pratade vi om den s.k ankdammen som fått förfalla. När vi
pratade om att snygga till på Porsön med enkla medel. Det ser mycket
otrevligt ut där så ingen kan och vill inte vara mer där. Tidigare kunde man
sitt aoch fika men nu mer går det inte och man vill knappt gå dit för att
mata fåglarna. Bänkar, bord, klippa gräset och försöka hålla borta avföring
från fåglarna på ytor där man går, diskuterade vi. Är det något som
kommunen kan ordna bättre inom en snar framtid för att ”snygga till” och
göra ett trevligare ansikte utåt för området? Och ha mer soptunnor för idag
finns inga alls

Röjning utomhus

Samlingsplats/aktiviteter

Samlingsplats/aktiviteter

Verksamhet till Lulebos gamla lokaler

Alla Lulebos lokaler är borta. Så dåligt!

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Stadsbyggnadsförvaltningen: Högvuxna ytor klipps 1‐2 gånger per säsong.
Akademiska hus: Vi har inget konkret inplanerat att genomföra kommande
vår/sommar. Vi ser dock positivt på att se över behovet och rensa upp sly och
dylikt för att göra området tryggare!

Lulebo

Vi jobbar fortlöpande med att hitta hyresgäster till tomma lokaler. Fram till
dess finns möjlighet för andra, till exempel polisen och/eller Nattvandrarna, att
nyttja lokalerna.

Lulebo

Vi jobbar fortlöpande med att hitta hyresgäster till tomma lokaler. Fram till
dess finns möjlighet för andra, till exempel polisen och/eller Nattvandrarna, att
nyttja lokalerna.

Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

Samlingsplats/aktiviteter

Lokal i centrum att hyra!

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), Fritidsförvaltningen (FRI),
Lulebo

Lulebo: Vi jobbar fortlöpande med att hitta hyresgäster till tomma lokaler.
Fram till dess finns möjlighet för andra, till exempel polisen och/eller
Nattvandrarna, att nyttja lokalerna.

Samlingsplats/aktiviteter

Använd de lokaler som finns.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), Fritidsförvaltningen (FRI),
Lulebo

Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.
Lulebo: Vi jobbar fortlöpande med att hitta hyresgäster till tomma lokaler.
Fram till dess finns möjlighet för andra, till exempel polisen och/eller
Nattvandrarna, att nyttja lokalerna.

Samlingsplats/aktiviteter

Sporthallen är viktig!!

Fritidsförvaltningen (FRI)

Ärende om att Luleå kommun ska överta av Porsöhallen har passerat
fritidsnämnden och ska upp till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.

Samlingsplats/aktiviteter

Kan skolorna använda stora sporthallen?

Fritidsförvaltningen (FRI)

Ja, alla skolor kan välja att hyra in sig i Porsöhallen på dagtid

Fritidsförvaltningen (FRI)

Det finns en fritidsgård för området Porsön/Björx på Björkskatan.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), Fritidsförvaltningen (FRI),
Lulebo

Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.
Lulebo: Vi jobbar fortlöpande med att hitta hyresgäster till tomma lokaler.
Fram till dess finns möjlighet för andra, till exempel polisen och/eller
Nattvandrarna, att nyttja lokalerna.

Samlingsplats/aktiviteter

Samlingsplats/aktiviteter

Öppna fritidsgården – mötesplats. Kan föreningar driva?

Samlingslokaler för äldre. Jämför Piteå.

I dagsläget har bokade skolgrupper från hela Norrbotten fritt inträde till
Teknikens Hus från tisdag – fredag. Detta är en prioriterad verksamhet som
finansieras av kommunerna via särskilda avtal med Teknikens hus. ∙
Teknikens Hus är en icke vinstdrivande stiftelse som delfinansieras av offentliga
och privata medel. Detta täcker dock inte kostnaderna för att driva, underhålla
och utveckla verksamheten i sin helhet. Så för att möjliggöra öppethållande
även för allmänheten så är vi tvungna att ta betalt för inträdet, även
fortsättningsvis. Alla är också mycket välkomna att fika och äta i vår restaurang
som är tillgänglig för alla besökare utan inträde.

Samlingsplats/aktiviteter

Teknikens hus gratis.

Teknikens Hus

Samlingsplats/aktiviteter

Strandlinjenområdet behöver uppfräschning – grillplats, utegym m.m.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Samlingsplats/aktiviteter

Motionsslinga runt Porsöberget.

Fritidsförvaltningen (FRI)

För närvarande är detta inte en prioriterad investering av fritidsnämnden.

Samlingsplats/aktiviteter

Bygg upp bagarstugan.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

SBF undersöker möjligheten att föreningar tar över ansvaret för bagarstugan,
likt Hertsön.

Samlingsplats/aktiviteter

Porsöbergets isbana.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

SBF spolar och underhåller isbanan på Porsöberget.

Samlingsplats/aktiviteter

Bygg nu/större lekpark vid Forskarvägen.

Kvalitet & samhällsutveckling

Tas med till kommande utvecklingsplan.

Samlingsplats/aktiviteter

Grillplats, bänkar vid bagarstugan vid ängarna

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Samlingsplats/aktiviteter

Fritidsgården bör öppna igen. Ålder 13‐19 år. Bra personal som går att prata
med, inte pressar en.
Fritidsförvaltningen (FRI)

Samlingsplats/aktiviteter

Vi kan hjälpa till att måla upp och laga möbler (fritidsgården).

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastighter &
Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF)

Samlingsplats/aktiviteter

Musiktema/studio

Fritidsförvaltningen (FRI)

Samlingsplats/aktiviteter

Att ha något att göra på kvällarna.

Fritidsförvaltningen (FRI)

Det finns en fritidsgård för området Porsön/Björx på Björkskatan.

Synpunkten tas med i kommande arbete.

Finns musikrum på Örnäsets fritidsgård och i Råneå. FRI har inga resurser att
tillskapa ytterligare sådana. BUF har musikrum inne på Porsöskolan.
Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

Det finns en fritidsgård för området Porsön/Björx på Björkskatan.
Varför behövs fritidsgården på Porsön? Går inte till Björx, gillar inte att vi
alla kvar på Porsön
– för många.
Fritidsförvaltningen (FRI)

Samlingsplats/aktiviteter

Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

Samlingsplats/aktiviteter
Samlingsplats/aktiviteter

Samlingsplats/aktiviteter

En lokal som alla kan hyra in sig i – i centrum.
Gör iordning grillplatser vid stranden

Mötesplats unga/gamla – för ALLA.

Fritidsförvaltningen (FRI)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Fritidsförvaltningen (FRI)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.
Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

Att starta en öppen förskola ses inte som en del i lösningen för den problematik
som finns på Porsön/Björkskatan. En mötesplats för alla åldrar är ett positivt
förslag men kräver inte en öppen förskola. Den öppen förskolan vänder sig
småbarnsföräldrar som är föräldralediga med sina små barn och syskon till
dessa, dvs barn i åldrarna 1‐5 år. Förskolan inom Porsön‐Björkskatan gör
däremot annat för att bidra till att stärka upp. Ett aktivt värdegrundsarbete
sker för att understödja främjande och förebyggande insatser där barn känner
sig trygga, delaktiga med respekt för varandra.
Öppna förskolan, kan integreras med mötesplats.

Barn‐ och utbildningsförvaltningen.

Samlingsplats/aktiviteter
Samlingsplats/aktiviteter

Idrottsplats – ex. för fotbollsplan.

Fritidsförvaltningen (FRI)

Det finns en stor idrottsplats på Porsön.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Fritidsförvaltningen (FRI)

Inte ett kommunalt ansvar att driva café.

Fritidsförvaltningen (FRI)

Det finns en underhållsplan för konsträsplaner som kommunen följer. Ärende
om att Luleå kommun ska överta av Porsöhallen har passerat fritidsnämnden
och ska upp till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.

Fritidsförvaltningen (FRI)

För närvarande är detta inte en prioriterad investering av fritidsnämnden.

Kvalitet & samhällsutveckling

Synpunkten beaktas i kommande utredning.
Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

Ta tillvara på området där bagarstugan har stått, ta tillvara på! Exempelvis
ett sommarcafé där ungdomar kan hålla i samlingsplats.
Samlingsplats/aktiviteter
Samlingsplats/aktiviteter

Café (i gamla fritidsgården) men även utanför på sommaren.

”Porsön har en av de största arbetsplatserna i Luleå med människor från
hela världen (universitetet). Porsön bör vara ett fint område eftersom det
representerar Luleå mot omvärlden. Rusta upp fotbollsplanen (ny
gräsmatta). Sporthallen bör finnas kvar.”
Samlingsplats/aktiviteter
Skidspår från Porsön till Ormberget
Samlingsplats/aktiviteter
Samlingsplats/aktiviteter

Samlingsplats/aktiviteter

Skateramp istället för soptippen nedanför höghusen

Aktivitetscentrum för alla i alla åldrar

Fritidsförvaltningen (FRI)
Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

Samlingsplats/aktiviteter

Få ihop boende och studenter. Ex. maker space

Fritidsförvaltningen (FRI)
Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

Samlingsplats/aktiviteter

Mötesplatsen. Studie ”rum” ca 20 platser (samarbete med LTU), Kurser
ABF, Fikaställe.

Fritidsförvaltningen (FRI)

Hyresgäster i Lulebos lokaler
Samlingsplats/aktiviteter

Lulebo

Vi jobbar fortlöpande med att hitta hyresgäster till tomma lokaler. Fram till
dess finns möjlighet för andra, till exempel polisen och/eller Nattvandrarna, att
nyttja lokalerna.

Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

Samlingsplats/aktiviteter

Något för unga och andra att mötas. Mycket har plockats bort. Viktigt med
engagerade ledare.
Fritidsförvaltningen (FRI)

Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.
Samlingsplats/aktiviteter

Förslag att få ett föreningarnas hus i Fritidsgårdens lokaler

Fritidsförvaltningen (FRI)
Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

Samlingsplats/aktiviteter

Olika aktiviteter, ex. föreningar på LTU.

Fritidsförvaltningen (FRI)

Kyrkan kan ha mötesplatser ovh grupper för barn och unga. PRO kan ha
verksamhet vissa tider. Andra Porsöbor kan arrangera aktiviteter. För det
behövs att kommunen rustar lokaler och arbetsgrupp om innehåll tillsätts.
Fritidsförvaltningen (FRI)

Samlingsplats/aktiviteter

Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

SBF Fastigheter: Klart
Inventera tomma lokaler

Samlingsplats/aktiviteter
Samlingsplats/aktiviteter
Samlingsplats/aktiviteter
Samlingsplats/aktiviteter

Bjuda in verksamheter? Privata verksamheter osv. Café – simpelt.
Områdesförening!?
Utvecklas inte avvecklas – boulebana? Orka ut?

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter & Lulebo

Lulebo: Vi jobbar fortlöpande med att hitta hyresgäster till tomma lokaler.
Fram till dess finns möjlighet för andra, till exempel polisen och/eller
Nattvandrarna, att nyttja lokalerna.

Fritidsförvaltningen (FRI)
Fritidsförvaltningen (FRI)

Se svar från fritidsförvaltningen om administration av lokaluthyrning.
Områdesgrupp finns Porsö/Björx.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.
Att starta en öppen förskola ses inte som en del i lösningen för den problematik
som finns på Porsön/Björkskatan. En mötesplats för alla åldrar är ett positivt
förslag men kräver inte en öppen förskola. Den öppen förskolan vänder sig
småbarnsföräldrar som är föräldralediga med sina små barn och syskon till
dessa, dvs barn i åldrarna 1‐5 år. Förskolan inom Porsön‐Björkskatan gör
däremot annat för att bidra till att stärka upp. Ett aktivt värdegrundsarbete
sker för att understödja främjande och förebyggande insatser där barn känner
sig trygga, delaktiga med respekt för varandra.

Öppna förskolan

Barn‐ och utbildningsförvaltningen (BUF)

Samlingsplats/aktiviteter
Samlingsplats/aktiviteter

Öppet torg?

Kvalitet & samhällsutveckling

Synpunkten tas med i kommande utvecklingplan.

Fritidsförvaltningen (FRI)

Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder
möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tar med oss det i framtida utvecklingsplan för Porsön.

Verksamhet i gamla fritidsgården med ”torg” utanför.
Samlingsplats/aktiviteter
Samlingsplats/aktiviteter

Stränder?

Samlingsplats/aktiviteter

Bakom höghusen badplats. ”Playa porsön”. Ta bort träd/sly grillplatser,
bänkar, bryggor.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tar med oss det i framtida utvecklingsplan för Porsön.

Kvalitet & samhällsutveckling

Synpunkten tas med i kommande utvecklingplan.

Fritidsförvaltningen (FRI)

Ärende om övertagande av Porsöhallen har passerat fritidsnämnden och ska
upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Skapa ett levande centrum med ”torg” och få till verksamhet i tomma
lokalerna. Mycket skavanker och många som arbetar på Porsön, borde bli
mer levande.
Samlingsplats/aktiviteter

Sporthallen – såld 2004 till Akademiska hus – ny ingen hyresgäst.
Samlingsplats/aktiviteter
Samlingsplats/aktiviteter

Fortsätt blodomloppet till Porsöfjärden

Socialförvaltningen och barn‐ och utbildningsförvaltningen jobbar med insatser
på både individnivå och generell nivå.

Bus‐ vad görs!! Proffs att ta hand om barnen? Redovisa!

Polisen utreder de brott som förekommit.
Socialförvaltningen (SOC) & Polisen

För ett tryggare Porsön
För ett tryggare Porsön

Bygg trygghet

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Luleå kommun har ett nära och väl fungerande samarbete med Nattvandrarna
Luleå.

Återskapa frivilliga nattvandrargrupper
För ett tryggare Porsön

Funktionen kvarterspolis finns inte i nuvarande organisation. Den nya
benämningnen för liknande funktion är Områdespolis. Lokalpolisområde Luleå‐
Boden rekryterar under våren 2017 områdespoliser, d v s utökar antalet i
Lokalpolisområdet.
För ett tryggare Porsön

För ett tryggare Porsön

Kvarterspolis

Få bukt med bränderna, ex. kvarterspolis.

Polisen

Polisen

Polisen behöver allmänhetens hjälp med att få information. Bränderna är
under utredning. Behov finns av iakttagelser från brottsplatser eller annan
information som ger förutsättningar för polis och åklagare att lagföra
misstänkta för dessa brott. Det möjliggör att bränderna avtar/upphör. Dialog
kring brottsförebyggande åtgärder med fastighetsägare har till viss del skett
och kommer att ske under våren.

KSAM: Synpunkten beaktas i kommande utvecklingsplan.

För ett tryggare Porsön
Trivsel

Hade ett ställe att gå till med frågor. Fanns kvartersvärdar. Förslag ‐>
medborgarkontor.
Trivs ungdomar?

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) & Lulebo
n/a

Lulebo: Inriktningen är att jobba med bovärdar på områdena och att övrig
service med exempelvis lägenhetsuthyrningen finns i centrala Luleå.
n/a

Rikshem: har fastighetstekniker som sköter lägenhets reparationerna. Rikshem
har inga kvartersvärdar.

Kvartersvärdar?

Trivsel
Trivsel
Trivsel
Trivsel

Dialog med ungdomar – hur vill de ha det?
Socialt är det negativt om det är sunkigt.
Ta lärdom av proffsen! Studenter, personal vid LTU. Vad tycker de?

Rikshem & Lulebo

Lulebo: Inriktningen är att jobba med bovärdar på områdena och att övrig
service med exempelvis lägenhetsuthyrningen finns i centrala Luleå.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.
Att vända synen på Porsön är ingenting som kommunen själv kan åtstakomma
utan det måste ske tillsammans med övriga aktörer på området samt de
boende. Luleå kommun har en kommunövergripande samverkan kring Porsöns
utveckling. Ett större grepp med ett längre perspektiv kommer att hanteras i
en framtida utvecklingsplan för området.

Vänd synen på Porsön.

Kvalitet och samhällsutveckling (KSAM)

Trivsel
Trivsel
Trivsel
Trivsel

Mer buskar och träd som förskönar kring parkeringsplatser.
Fler sittplatser inte ute, höst, sommar, vår.
Snygga rabatter överallt

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), SBF Fastigheter

Ser över möjligheterna att föra in mer växtlighet på området.

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter

SBF Fastigheter har beställt och kommer att sätta upp belysning i bef träd vid
skolan.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Kvalitet & samhällsutveckling

Alla fastighetsägare ska följa den av kommunen fastställda parkeringsnormen
för bil och cykel. (Mellan 0,4 och 0,8 bil‐ och cykelparkeringar per bostad.)

Kvalitet & samhällsutveckling

Synpunkten tas med i kommande utvecklingplan.

Julbelysning och julgran
Trivsel

Trivsel

Trevlig inbjudande utemiljö någonstans att sitta och äta glass o var bra när
Lulebo var på området.

Se till att parkeringsplatserna finns kvar vid ev. ombyggning.
Tillgänglighet/parkering/belysning
Tillgänglighet/parkering/belysning

Öppna upp vägen till affären – trångt!

Rikshem: Vi har ett parkeringstal på ca 0.7 som harmoniserar med kommunens
norm. Se även tidiagre svar gällande Assistent‐ och Docentvägen.

Tillgänglighet/parkering/belysning
Tillgänglighet/parkering/belysning

Lite parkeringar vid bostäderna.
Stora Björkskataleden mörk – lys upp!

Rikshem & Lulebo

Lulebo: Inga planer finns på att utöka antalet parkeringsplatser. Vi följer
kommunens parkeringsnorm.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Ingen belysning planerad. Finns inga GC‐vägar där.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Platsen är en "gångpassage", tvingar både gående och bilister till
uppmärksamhet.

Övergångsställe vid Haparandavägen.
Tillgänglighet/parkering/belysning

Tillgänglighet/parkering/belysning

Dämpande åtgärd längs ”Porsövägen” – bilar kör mycket fort!! Inget
övergångsställ.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Lulebo

Det finns ingen plan i dagsläget, men parkeringen ska ses över till våren 2017.
Belysningen planeras att bytas ut.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Lulebo

Frågan ska undersökas.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Gång‐ och cykelvägar rustas kontinuerligt upp. Senaste åren har flera
cykelvägar på Porsön rustats upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Promenadstig. Ingen förändring av klassificering planerad.

Lulebo

Behov utreds.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

SBF är mycket restriktiva till hinder på cykelvägar.

Stadsbyggnadsförvaltningen Fastigheter
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Ny fastighetsbildning med tydligt huvudansvar är en lösning vi ser framför oss
och kommer att utreda vidare i utvecklingsplanen för Porsön.
Ingen breddning planerad.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Lulebo

Befintligt stråk finns där kortare sträckor löper på villagator.
Se tidigare svar om lokaluthyrning.

Region Norrbotten

Det finns idag ett förslag som innebär att Porsöns hälsocentral flyttar till och
slås ihop med Björkskatans hälsocentral. Bakgrunden är ett politiskt beslut
taget 2015 att antalet hälsocentraler i Luleå kommun ska minska och man har
utrett olika typer av sammanslagningar som lett fram till att detta förslag nu
ska tas upp politiskt i början av mars 2017. Vad gäller Porsön är det en
hälsocentral som idag har svårt att få ekonomin att gå ihop, och det är också
svårt att bemanna mindre hälsocentraler. Utöver det finns arbetsmiljöproblem
i nuvarande lokaler. Närheten till Björkskatans hälsocentral gör också att det
bedöms som en genomförbar lösning. Det tar cirka 15‐20 min att gå mellan
hälsocentralerna. För en utveckling av Porsöns centrum kan detta förstås ses
som negativt, men för att säkra vården på längre sikt är bedömningen att det
är svårt att driva Porsöns hälsocentral vidare i nuvarande form.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Synpunkten tas med till kommande utvecklingsplan.

Parkeringen bakom ICA behöver fräschas upp.
Tillgänglighet/parkering/belysning
Tillgänglighet/parkering/belysning

Tillgänglighet/parkering/belysning

Bygg om korsningen Björkskatavägen/Porsövägen till rondell
Parkeringarna behöver vara tillgängliga för de som behöver, ex.
funktionsnedsatta.

Säkerhetsfrågor, dåligt markarbete, farligt för b.la cykling.
Tillgänglighet/parkering/belysning
Cykelväg efter stranden – dåligt underhåll, saknas belysning och plogas ej.
Tillgänglighet/parkering/belysning

Tillgänglighet/parkering/belysning
Tillgänglighet/parkering/belysning
Tillgänglighet/parkering/belysning

Ta bort 10 st släpvagnsparkeringar och gör det till besöksparkering
(professorsvägen 25)
Viktigt med ett helhetsgrepp. Inget duttande.
”cementgrisar” på cykelvägen mot Björsbyn

Fixa plattor så det blir jämt och fint.
Tillgänglighet/parkering/belysning
Tillgänglighet/parkering/belysning
Tillgänglighet/parkering/belysning
Tillgänglighet/parkering/belysning

Bredda gångvägen (bron) mellan universitet & centrum
Knyt ihop cykelväg till Hällbacken/Sinksundet
Apotek till tomma lokaler.

Viktigt att behålla hälsocentralen.

Tillgänglighet/parkering/belysning
Övriga synpunkter/frågor

Behåll affären, biblioteket och hälsocentralen det som finns kvar.

Övriga synpunkter/frågor
Övriga synpunkter/frågor
Övriga synpunkter/frågor
Övriga synpunkter/frågor
Övriga synpunkter/frågor
Övriga synpunkter/frågor
Övriga synpunkter/frågor
Övriga synpunkter/frågor
Övriga synpunkter/frågor
Övriga synpunkter/frågor
Övriga synpunkter/frågor

”Styvmoderligt” behandlat i förhållande till Björx
Ta ett helhetsgrepp över hela Porsön.
Samordning.
Områdesgrupp saknas.
Trygghetsboende
Blanda olika boendetyper

n/a

n/a

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

KSAM samordnar det nuvarande arbetet gällande Porsön.

Fritidsförvaltningen (FRI)

Finns en områdesgrupp för Porsön/Björx.

Kvalitet & samhällsutveckling

Synpunkten tas med i kommande utvecklingplan.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Ta en promenad på Porsön! ‐> politikerna
Återkoppla felanmälningar
Ängen?? Elledningen?
Kommunalt områdeskontor el. dyl?
D‐huset? 300‐korridorer?

Trygghetsvandring med politiker är genomförd.
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) & Lulebo

Bättre samarbete mellan SBF kundtjänst och Lulebo är genomfört.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
n/a

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.
n/a

Barn‐ och utbildningsförvaltningen (BUF)

Vi har 9 skolområden i Luleå kommun där en högstadieskola finns i varje
område. Björkskataskolan är Porsöns högstadieskola

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

Tas med till framtida utvecklingsplan för Porsön.

Varför är Porsön‐Björksgatan ett område?
Övriga synpunkter/frågor
Porsön är så risigt att ingen student förväntar sig att Luleå Centrum är
bättre rustat” (därav ingen åker in till stan)
Övriga synpunkter/frågor
Sociala medier – Är det någon som har koll på frågorna som ställs i denna
FB‐grupp?

Övriga synpunkter/frågor
Vad är bra på Porslön?
Vad är bra på Porslön?
Vad är bra på Porslön?
Vad är bra på Porslön?
Vad är bra på Porslön?
Vad är bra på Porslön?
Vad är bra på Porslön?
Vad är bra på Porslön?
Vad är bra på Porslön?

LTU
Trogna medborgare som bott länge
Fin natur
Bussförbindelserna är bra.
Bra cykelvägar
Kyrka
Affär
Tandläkare/läkare
Teknikens Hus

Kvalitet & samhällsutvecklilng (KSAM)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

I viss utsträckning, ja. (Porsöns vänner)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Vad är bra på Porslön?
Vad är bra på Porslön?

Har bott på Porsön sedan 2004 respektive 1978 och trivs lika bra då som
nu.
Ica är awesome!

Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)
Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM)

n/a
n/a

