Boendetillfredsställelse på
Kronan i Luleå kommun
- Åtgärder och åtgärdsförslag
utifrån enkäteundersökningen 2009

Bakgrund
Under sommaren 2009 genomförde stadsbyggnadskontoret
en undersökning för att mäta tillfredställelsen bland de boende på bostadsområdet Kronan i Luleå.
I enkäten undersöktes olika aspekter av boendetillfredställelsen och många åsikter, synpunkter och reflektioner kom fram.
Till stor del är de boende nöjda med sitt bostadsområde men
på en del områden upplevdes missnöje, till exempel önskades
mer information från Luleå kommunen i ett antal avseenden.
Kommunen har nu tagit resultaten i beaktande och undersökt
möjligheterna att genomföra förändringar och förbättringar.
Den här rapporten tar upp några av de åtgärder och förbättringar som genomförts på Kronan sen 2009, samt vilka planerade åtgärder det finns. Det finns också tips om var du kan
vända dig för att få mer information
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Gata och trafik
Besöksparkeringar
I enkäten kom det fram att boende på Kronan upplever en brist på besöksparkeringar i vissa kvarter.
Kommunen brukar inte bygga särskilda besöksparkeringar i bostadsområden och några besöksparkeringar har därför inte tillkommit på Kronan.
Även här för tekniska förvaltningen ett resonemang
om vilka vägområdesbredder som är optimala för
villagator när det gäller trafiksäkerhet, markanspråk och möjligheten att parkera.
Några villakvarter på Kronan har nyttjat en del av
Skyltning
Tekniska förvaltningen satte upp orienteringstav- det gemensamma kvartersutrymmet till parkering.
lor vid infarterna till området sommaren 2010 så Se bilder till höger.
att boende och besökare lättare kan orientera sig i
Trafik
området.
Många, främst barnfamiljer, i området upplever
att bilarna håller för hög hastighet inne på KronanSnöröjning
Vintern 09/10 var extremt snörik och skapade pro- området, ett problem som även upplevs inom
blem med att kvarteren blev mindre och gatorna andra bostadsområden Luleå.
Kommunen har inte genomfört några hastighetsträngre i samband med snöröjningen.
Även fortsättningsvis kommer snöröjningen att sänkande åtgärder i området sedan 2009 men tekskötas enligt samma kriterier och standard som gäl- niska förvaltningen arbetar för närvarande med att
ler för övriga gator i kommunen. Genom ett ökat införa en hastighetsbegränsning på 30 km/tim på
hänsynstagande mellan plogentrepenör och fast- samtliga bostadsgator inom Luleå kommun. Arbeighetsägare kan dock problematiken kring snölag- tet beräknas bli klart under vintern 2010.
ringsplatser undvikas.
Tekniska förvaltningen för ett resonemang om vil- Information
ka vägområdesbredder som anses vara optimala för Tekniska förvaltningen, avdelningen för Gata &
villagator när det gäller utrymmet för snöröjning Trafik, arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen gentemot invånarna. Avdelningen ansvaoch snölagringsplatser.
rar för Luleås gator och vägar inom tätorten, mer
information om verksamheten finns på deras hemsida:
www.lulea.se/forinvanare/gatorochtrafik

Gång- och cykelvägar
De planerade gång- och cykelvägarna är färdigställda på Östra Kronan. Ett antal gångstigar mellan
Armévägen och Knöppelåsen har byggts och
nyttjas främst som promenadstigar men kan också
användas som skolvägar. Det finns planer på att
förbättra korsningspunkter på Kronbacksvägen
vilka delvis kan tjäna som skolvägar för barn och
boende på Östra Kronan.

Kronan, 2009

Där kan du också läsa mer om hur snöröjningen
fungerar i Luleå:
www.lulea.se/forinvanare/gatorochtrafik/vinter
vaghallning/lasmeromnarvisnorojer
Kontaktuppgifter
Kommuninvånare som vill ha information om
när vägar med mera kommer att färdigställas kan
kontakta tekniska förvaltningens felanmälan.
De svarar på en stor del av kommuninvånarnas
frågor och hänvisar annars vidare till ansvarig
tjänsteman.
Felanmälan nås på nummer 0920 – 45 44 44

Tomter
Information
De som är intresserade av att köpa en tomt har möjlighet att delta på de informationsmöten som hålls
av kommunen.
På informationsmötena deltar representanter från
kommunen som svarar på frågor och informerar
om allt ifrån bygglov till energirådgivning och
kostnader som uppstår i samband med byggnation.
Den som köper en tomt får också tillgång till en
De som har funderingar angående tomter och tomt- geoteknisk utredning med information om tomtens
kösystemet kan också kontakta Stadsbyggnadskon- markförhållande.
toret, avdelningen för mark och exploatering, som
ansvarar för köp och försäljning av fast egendom. På kommunens hemsida finns information om
tomtkön och lediga tomter:
www.lulea.se/forinvanare/byggaochbo/tomtko
Tomtmarkering
I enkäten kommenterade en del att tomtmarkeringen var otydlig då man ville åka ut och titta på
tomterna.
Kartorna nedan och till höger ingår i informationsmaterialet
inför fördelningen av tomter på Kronanbacken, etapp 2, som
Tomtmarkeringarna görs först när vägar och
va-lednignar i det aktuella området är byggda. Om pågår just nu.
kommunen istället skulle vänta med att släppa tomterna först efter att infrastrukturen byggts skulle
tillträdet till tomterna bli betydligt senare.
I dagsläget får den som är intresserad av att se
tomterna tillgång till en karta som visar tomtens
placering. Övrigt material som finns tillgängligt är
detaljplanen för området med planbestämmelser,
samt ibland en illustrationskarta över området.
Tomtkön
Genom tomtkön förmedlar Luleå kommun tomter
till privatpersoner.
På Luleå kommuns hemsida finns mycket information om hur tomtkösystemet fungerar samt information om hur du anmäler dig.
På hemsidan hittar du också lediga tomter som varit ute i tomtkön men inte blivit sålda.

Detaljplan med planbestämmelser

Illustrationskarta över området

Bilaga 1

Tomternas läge och storlek framgår av tomtkartan

Bygglovsfrågor
Samordna byggnation
I enkäten framgår det att många av de boende på
Kronan tycker att detaljplanen för området är lagomt reglerad tillåter stor valfrihet, vilket ses som
positivt.
Många önskar dock att placeringen av hus och garage kunde ha reglerats bättre för att undvika trånga
passager och insyn mellan husen.
Eftersom att tomtägarna bygger sina hus vid olika
tillfällen är det svårt för kommunen att samordna
byggnation. Den möjlighet som finns idag är att
själv ta del av de bygglov som är sökta i omgivningen. Om din granne hunnit söka bygglov kan
du få information om vad han eller hon planerar att
bygga, och bygglovshandlingarna finns då att titta
på i bygglovsarkivet på Stadsbyggnadskontoret.
Ett sätt för kommunen att samordna byggnation är
att bygga gruppbebyggelse vilket innebär att man
istället för en tomt får köpa ett färdigt hus. Valfriheten att själv bestämma hur du vill bygga försvinner
dock i och med det.
Information i byggskedet
Många som bygger hus idag gör det för första
gången och det finns därför en efterfrågan om att få
mer information och tips från kommunen.
På informationsmötena tas även byggnadstekniska
frågor upp och tomtägarna uppmanas då också att
kontakta bygglovsavdelningen på Stadsbyggnadskontoret om de har fler frågor. I övrigt är det upp till
tomtägaren att söka den hjälp de behöver på öppna
marknaden.

Information om hur du söker bygglov finns på
Luleå kommuns hemsida, där kan du också skriva
ut de blanketter som du behöver:
www.lulea.se/forinvanare/byggaochbo/bygglovrivningslov
För information om byggregler och annat kan du
besöka boverkets hemsida
www.boverket.se

Park och Natur
Lekpark
De boende på Östra Kronan bor inom 400 meter
från lekparken och det finns inga planer på fler
lekparker i området. Kommunen, genom tekniska
förvaltningen, bedömer däremot att lekplatsen på
Östra Kronan behöver belysas och att skogen i
parkområdet behöver gallras på några ställen. Den
planare nedre gräsytan ska iordningställas så att
den exempelvis kan nyttjas för spontan bollek.
Skogspartier
Skogspartier som i detaljplanen betecknas som allmän platsmark eller natur ska ses över och därefter
röjas och gallras i enlighet med avdelningen Park
& Naturs policy för skötsel av bostadsnära skog.
Övrigt
Det större skogspartiet mellan Kronanbacken och
Östra Kronan är idag inte detaljplanelagt.
Förhoppningen finns att skogen kan fungera som
ett sammanbindande grönt stråk mellan stadsdelarna och rekreationsskogarna på Ormberget och
Hertsöns naturreservat.
Information
På Luleå kommuns hemsida kan du läsa mer om
hur avdelningen Park & Natur arbeter med Luleås
parker, naturområden och skogar:
www.lulea.se/forinvanare/parkernaturochskog

Karta över Östra Kronan med lekparkens placering i
det gröna området

Bilder från lekparken på Östra Kronan

Friluftsliv
Information om planer för friluftsområden
Många i enkäten undrade vilka planer som finns för
Ormbergets friluftsanläggning och för skidskytteanläggningen, Stadion Kronan.
I och med att det planeras för bostäder i Kulturbyn
Kronan kommer Stadion Kronan att flyttas och just
nu utreder kommunen två olika alternativ för placering av stadion på Ormberget.
Fritidsförvaltningens hemsida uppdateras kontinuerligt med material och information om friluftsområdena i Luleå. Där kan du följa vad Luleå kommun
gör för strukturella insatser i Ormbergsområdet
samt följa utredningen av Stadion Kronan.

Farhågor
Närheten till friluftsliv och natur är något som är
väldigt positivt för Kronanområdet. I och med att
det byggs en väg från Lulsundet till Kronan tog enkäten upp vilka farhågor som fanns bland de boende i samband med att den nya vägen byggs.
Många tycker att vägen inverkar negativt på närheten till Ormbergets friluftsområde och djurlivet
kring Ormberget och Kronan. Några var oroliga att
möjligheten att åka skidor direkt från Kronan till
Ormberget skulle försvinna.

Fritidsförvaltningen är medvetna om invånarnas
farhågor men menar att all utveckling medför både
negativa och positiva effekter och bedömer inMöjligheter till idrott
trånget av vägen som acceptabelt.
Följande fråga dök upp i enkäten:
- Var finns närmaste tennisplan, utomhusbasketplan För att också i framtiden ha möjlighet att ta sig till
och ishockeyrink? Basketplanen på lekplatsen är Ormberget med skidor från Kronanområdet kommer kommunen att uppföra ett anslutningsspår med
för liten om man ska spela lag.
skidbro.
Närmaste tennisplan finns vid Skogsvallens IP och
basketplan finns i ”Allaktivitesparken” vid gamla Fritidsförvaltningen poängterar att planerade åtgärKorpcenter på Örnäset. Möjlighet till streetbasket der inte kommer att minska möjligheterna till idrott
finns på Lulsundsbadet och fritidsförvaltningens och friluftsliv, utan man kommer fortsätta med arnärmaste ishockeybana finns på Björkskatan eller betet att förstärka Luleås epitet som idrottsstad.
Hertsön.
Information
De som vill ha mer information om Ormberget kan
Planer för Kronanområdet
För området planeras yta för is och bollaktiviteter besöka fritidsförvaltningens hemsida på adressen
men exakt utformning är ännu inte bestämd. Fri- nedan.
tidsförvaltningen kommer fortsätta arbetet med att www.lulea.se/forinvanare/fritidochidrott/friluftsutveckla området för friluftsliv, rekreation, motion liv/friluftsomraden/ormberget
och tävlingar för olika sporter.

Där finns också en sida med ”senaste nytt” där du
hittar kortfattad information om vad som hänt den
senaste veckan med arbetet på Ormberget och
flytten av Stadion Kronan.
www.lulea.se/forinvanare/fritidochidrott/friluftsliv/friluftsomraden/ormberget/senastenytt
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Informationsutbyte

En fråga i enkäten berörde kollektivtrafiken och tog bland annat upp vilka
åsikter som fanns om busshållplatsernas placering, turtätheten och möjligheten till enkla bussbyten. En viktig sak som kom fram var att det önskades fler
turer och bättre färdväg till Centrum.

Med syfte att förbättra informationsutbytet mellan kommun och invånare i
Luleå arbetas det kontinuerligt med att förbättra Luleå kommuns hemsida.
På hemsidan finns information och kontaktuppgifter till samtliga förvaltningar
och på sidan ”Bygga & Bo” finns mycket information för den som till exempel
funderar på att köpa en tomt eller söka bygglov.
På ”Bygga & Bo” finns även en sida för samhällsplanering där besökare kan ta
del av detaljplaner och pågående planering i kommunen.

Sedan enkäten genomfördes har turtätheten nästintill fördubblats.
På vardagarna går numer 30 turer från Centrum till Kronan istället för de tidigare 16 turerna.
Förändring av busstrafik mellan vintern 08/09 och vintern 09/10:
Måndag till fredag:

Luleå kommuns hemsida:
www.lulea.se
Luleå Kommun, Bygga & Bo:
www.lulea.se/forinvanare/byggaochbo

Centrum - Kronan
08/09
Linje 6
09/10
Linje 6 + 8

16 turer
30 turer

06.40 - 22.15
06.45 - 22.15

Kronan - Centrum
08/09
Linje 6
09/10
Linje 6 + 8

16 turer
25 turer

06.20 - 20.37
06.25 - 20.37

Luleå Kommun, samhällsplanering:
www.lulea.se/forinvanare/byggaochbo/samhallsplanering
Information om tomtkön och lediga tomter:
www.lulea.se/forinvanare/byggaochbo/tomtko

Lördag
Centrum - Kronan
08/09
Linje 6
09/10
Linje 6 + 8

7 turer
11 turer

10.15 - 16.15
10.15 - 16.15

Kronan - Centrum
08/09
Linje 6

6 turer

10.35 - 15.35

09/10

8 turer

10.35 - 16.20
.20

Linje 6 + 8

Information
På LLT:s hemsida hittar du information om busstider:
usstider:
www.llt.lulea.se

Bild från LLT:s hemsida

Information om bygglov:
www.lulea.se/forinvanare/byggaochbo/bygglovrivningslov
På Luleå Renhållnings hemsida finns det bland annat information om sophämtningstider samt kontaktuppgifter för de som har ytterligare frågor
och funderingar:
www.renhallningen.se

Byggregler och annan nyttig information du kan behöva inför husbygget hittar du på Boverkets hemsida:
www.boverket.se
På Luleå Kommuns hemsida kan du anmäla dig till SMS-tjänster. Användare
kan till exempel få ett SMS till mobilen med information om ändrade
tömningsdagar av sopkärl kring helgdagar, samt om ändrade öppettider för
återvinningsscentraler i samband med helgdagar.
SMS-tjänster hittar du på Luleå kommuns hemsida:
www.lulea.se/forinvanare/etjanster/smstjanster
Enkäten finns i sin helhet på sidan nedan:
http://www.lulea.se/forinvanare/byggaochbo/samhallsplanering/undersokningar

Kontaktuppgifter
Vid frågor angående enkäten, kontakta Stadsbyggnadskontoret,
planavdelningen
0920-45 38 16

