Mer rörelse och rekreation

För att må bra i kropp och själ behöver vi röra på oss, men vi behöver
också lugn och ro. I Luleå har vi nära till natur, hav, sjöar och områden
för spontan rörelse och rekreation. Våra vatten har en särskild roll för
rörelse och rekreation. De träd vi planterar idag är de träd som våra
barnbarn kommer leka under, och det är viktigt i samhällsplaneringen att
tänka långsiktigt. Vacker utsikt, konstnärlig utsmyckning eller en välskött
gräsyta – sådant betyder mycket för oss människor.

Ordlista
Rekreation = Återhämtande av
krafter genom vistelse i avkopplande miljö.

Ute i friska luften
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Vi ska ta tillvara på våra unika förutsättningar och stärka möjligheterna
till ett rikt friluftsliv för boende och besökare. Tillgänglighet ska ha hög
prioritet i planering, information och förvaltning av natur-, kultur-,
rekreations- och friluftsområden. Kommunen ska skydda områden för rörelse och rekreation och stärka möjligheten till utevistelse under hela året.
Kommunens allmänna miljöer ska vara rena, välskötta och trivsamma.
Prioriterade områden ska vara kända och förvaltas långsiktigt.
I Luleå ska det finnas inspirerande utomhusmiljöer som lockar till aktiviteter för rörelse och rekreation i alla åldrar. Det är särskilt viktigt att
förskolor, skolor och boenden för äldre och funktionsnedsatta har möjlighet att enkelt nå natur-, kultur-, rekreations- och friluftsområden.
Skolan ska, i samverkan med andra kommunala verksamheter, ge kunskap och praktisk erfarenhet av friluftsliv, allemansrätt mm i skog, natur
och skärgård. Simkunnigheten ska vara god och sjövettet gott. Undervisning och lärande i utemiljö ska uppmuntras i alla åldrar.

Foto: Luleå kommun
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till år 2020:

Information
Friluftsområden som pekats ut i
översiktsplan från 1990, se karta på
sidan 29.

•

Identifiera viktiga frilufts- och rekreationsområden på landsbygd och
i stadsbygd utifrån bland annat kultur- och naturvärden samt ta fram
områdesrekommendationer för de områden som ska prioriteras.

Påverkan

•

Prioritera och utveckla områden för friluftsliv och naturupplevelser i
närhet av förskolor, skolor och boenden för äldre och funktionsnedsatta.

•

Samverka med föreningar, organisationer och andra aktörer för att
främja ett brett utbud av friluftsaktiviter, till exempel leder, kartor,
motionsspår och ridstigar.

•

Samordna kommunens ansvar för att förvalta, utveckla och förstärka
platser/ytor för spontana aktiviter.

•

Stärka möjligheter till fysisk aktivitet och utevistelse särskilt för verksamheter inom stöd och omsorg.

•

God simkunnighet, kunskap om hantering av nödsituationer vid
vatten och på is samt kunskaper om friluftsliv och allemansrätt.

•

Utveckla prioriterade parker och gatumiljöer till goda mötesplatser
och främja folkliv.

Ökar Luleås attraktionskraft som stad för boende
och besökare.
Ökade möjligheter till
fysisk aktivitet, utevistelse
och rekreation leder till
bättre folkhälsa.
Lägre risk för olyckor genom satsning på kunskap
om is, vattenvett och
simkunnighet.
Mer aktiviteter i naturområdena påverkar flora och
fauna.
Läs mer i bilaga 2

Foto: Lena Hedberg
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Friluftsområden i översiktsplan från 1990.
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Lek och Lust 0-100 år
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Vi ska utveckla kommunens lek- och rörelsemiljöer så att alla åldrar och
grupper kan hitta en kreativ och stimulerande plats. Planering av dessa
miljöer ska ske i nära samverkan med berörda. Kommunen ska skydda
områden för lek, rörelse och rekreation och stärka möjligheten till utevistelse under hela året. I närheten av skola, arbete eller bostad ska det finnas
platser som inspirerar till lek, rörelse och rekreation. Det ska finnas lättillgängliga stråk för promenad, vandring och motion. Kommunen ska vara
en nationell förebild när det gäller platser för lek och lust för alla åldrar.

Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till år 2020:

Påverkan
Ökar Luleås attraktionskraft som stad för boende
och besökare.
Ökade möjligheter till
fysisk aktivitet, utevistelse,
rekreation och bättre
folkhälsa.
Ökad möjlighet till gränsöverskridande möten.
Stränder kan påverkas vid
utveckling av vattennära
stråk.

•

Verka för att fler är fysiskt aktiva.

•

Prioritera och utveckla platser, sammanhängande stråk, slingor för
promenad, vandringar och motion i centrum, stadsbygden och i samlande och stadsnära byar (se kartan på sidan 28).

•

Förstärka och utveckla vattennära stråk både i lands- och stadsbygd.

•

Ta fram en aktivitetsguide som inspirerar till spontana aktiviteter. En
guide som beskriver platser/arenor (bollplaner, badplatser, lekplatser
mm) och andra förutsättningar.

•

Tillvarata våra platsspecifika kvaliteter i grön-, blå- och
vitstrukturplan(er) för att utveckla rörelse, vistelse och rekreation
under hela året som innefattar till exempel utveckling av isbanor, sommar- och vinterparker, ljus och mörker.

•

Öka tillgången till goda lekmiljöer i stadsdelar och samlande byar.

•

Utreda möjligheterna till badplats på Hertsön.

Läs mer i bilaga 2

Ordlista
Grön-, blå- och vitstrukturplan(er)
är ett förtydligande av hur vi ska
utveckla och använda gröna ytor,
vatten, is och snö.
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