Vilja uppleva

Upplevelser och evenemang skapar engagemang och inbjuder människor
till möten och gemenskap. Luleå erbjuder stadsliv med kulturupplevelser,
folkliv och ett myller av möjligheter. Våra särpräglade årstider ger oss
tillgång till en ständigt föränderlig natur och till varierad användning. Det
finns miljöer som kan berätta om hur vi levt och verkat sedan medeltiden
och framåt. Det öppna landskapet, älvdalarna, skogen och skärgården har
alla unika natur- och kulturmiljöer och sevärdheter. Att visa upp Luleå
såväl nationellt som internationellt skapar stolthet och samhörighet. Luleå
ska präglas av ett gott värdskap.

Våra besöksmål
Viktiga principer för kommunen på lång sikt

Foto: Luleå kommun
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Luleå kommun ska förstärka Luleås kvaliteter som återkommande besöksmål för boende och besökare genom att samverka med besöksnäring
och andra aktörer. Vi ska ta tillvara våra platsspecifika kvaliteter i form av
ljus och mörker, vatten och isar, natur, kultur och rofyllda eller spännande
platser. Ett fortsatt arbete med att bevara, vårda och utveckla våra naturoch kulturmiljöer och sevärdheter är viktigt för vår lokala identitet, för
kommande generationer och för utvecklingen av besöksnäringen. Luleås
turistbyråer ska vara en del av vår väl fungerande mottagarorganisation
för besöksnäringen.

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

Prioritera och utveckla besöksmålen och stråket från Världsarvet
Gammelstads kyrkstad via friluftsmuseet Hägnan genom Gammelstadsvikens naturreservat till Luleå tekniska universitet och Teknikens Hus (se karta sida 22).

•

Synliggöra och utveckla natur- och rekreationsreservat som finns
i stadsbygden eller i anslutning till stadsbygden. T ex Ormberget/
Hertsölandet, Kallaxheden och Gammelstadsviken (se karta sida 22).
I Program D finns förslag på nya stadsnära naturreservat.

•

Ett bredare utbud av små och stora ”upplevelseattraktioner” som
attraherar barnfamiljer och andra grupper med barnasinne.

•

Komplettera och utveckla stråken längs Storgatan och Smedjegatan
för att stärka upplevelsevärdet genom t ex; olika karaktär på parkerna, tillfälliga och permanenta konstverk och andra kreativa uttryck.

•

Ta fram en utvecklingsplan för Råneå Älvdal och genomföra prioriterade insatser utifrån planen.

•

Utveckla Trekanten, Stadsparken, Hermelinsparken, Gültzauudden,
Floras Kulle och Södra hamnplan för bättre funktion och levande
stadsliv (se karta sida 23).

•

Utveckla konceptet för Luleå som konferens- och kongresstad.

•

Etablera ett Visitor centre för Luleå skärgård på Södra hamnplan.

•

Utveckla och stödja ett kulturliv och upplevelser som speglar mångkulturen och mångfalden i Luleå. Olika exempel på detta är Luleå
Pride och det romska nationaldagsfirandet.

•

Utveckla Luleås värdskap genom tydliga platser för information:
Luleå turistbyrå, Visitor Centre Gammelstad, Visitor Centre Södra
hamnplan, Luleå Airport, Storheden och Luleå resecentrum.

•

”En dörr in” för att stärka besöksnäringen, innefattande rådgivning,
tillstånd och information.

•

Samordna kommunala verksamheter som arbetar med evenemang,
besöksnäring, kongresser, mässor mm.

•

Utveckla och förbättra förutsättningarna för ovanstående prioriterade platser och besöksmål när det gäller kännedom (för både boende
och besökare) och tillgänglighet (öppettider, kommunikation, ekonomi, fysisk tillgänglighet, språk mm).

Påverkan
Ökar Luleås attraktionskraft som stad för boende
och besökare.
Bevarande av värdefulla
upplevelse-, natur- och
kulturvärden.
Ger förutsättningar för näringslivsutveckling och tillväxt inom besöksnäringen
och kreativa näringar.
Mer aktiviteter i våra
kultur- och naturmiljöer
påverkar flora och fauna.
Läs mer i bilaga 2

Foto: Luleå kommun
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Luleå Tekniska
Universitet/Teknikens hus

© Lantmäteriet

Stråket från Världsarvet via friluftsmuseet Hägnan genom Gammelstadsvikens naturreservat till Luleå Tekniska Universitet/
Teknikens Hus.

© Lantmäteriet

Stadsnära naturreservat; Ormberget/Hertsölandet, Kallaxheden och Gammelstadsviken.
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Förslag att utveckla Trekanten, Stadsparken, Hermelinsparken och Södra hamnplan för bättre funktion och levande stadsliv.

500
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F

Foto: Luleå kommun
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Arrangemang och evenemang
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Luleå kommun ska arbeta samordnat och serviceinriktat i samspelet med
arrangörer och entreprenörer. Kommunen ska stödja ett brett och mångfasetterat utbud under hela året. I Luleå ska det finnas arenor för både
de stora och de små arrangemangen. Det ska vara enkelt att få veta vilka
arenor som finns, vad de erbjuder, vad de kostar och hur man gör för att
få använda dem. Arenor och miljöer i centrum ska utvecklas till ett sammanhängande evenemangs- och upplevelsestråk. Vi ska särskilt stödja
unga och/eller ovana arrangörer. Luleå kommuns egna informationskanaler ska samordnas.

Påverkan
Ökar Luleås attraktionskraft som stad för
boende och besökare.
Ökar välbefinnande och
ger större möjligheter
til gränsöverskridande
möten.

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

Tillsammans med föreningar, organisationer och andra aktörer arbeta
för att större evenemang och tävlingar genomförs i kommunen.

•

Utveckla struktur och arbetsformer för att bättre skapa förutsättningar
för stora och små arrangemang.

•

Ta fram en arrangemangs- och evenemangsstrategi som ska förenkla
för arrangörer att förlägga och utveckla evenemang i Luleå.
o
Beskriva arenor, servicenivå, stöd, priser och andra förut-		
		
sättningar som säkerhetsorganisation och brandskydd etc.
o
Arbeta för en användarvänlig och samordnad evene-		
		
mangskalender för Luleå.
o
Utveckling av befintliga fysiska platser/arenor.
o
Tydliggöra regelverk och utveckla kunskapsstöd vid till		
		
ståndsansökningar.

•

Utveckla ett evenemangs- och upplevelsestråk från centrum till Skutviken (se karta till höger).

•

Platser för stora utomhusevenemang.

•

Stärka förutsättningarna för arrangemang/evenemang och upplevelser
i samlande byar (Antnäs, Persön och Råneå), (samlande byar, se karta
på sida 28).

Ökar medskapandet och
delaktigheten.
Större chans att hitta
”sitt” sociala nätverk.
Ökat antal arrangemang/
evenemang i centrum
påverkar miljön (buller,
vibrationer mm).
Fler arrangemang/
evenemang kan leda
till ökad upplevelse av
störning, konsumtion av
alkohol och droger, ökat
antal konfliktsituationer
och att fler känner sig
otrygga.
Läs mer i bilaga 2

24

Program B: Rum för möten

© Lantmäteriet

Evenemangs- och upplevelsestråk från Gültzauudden via centrum till Coop Arena på Skutviken.

Foto: Ulf B Johnsson
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Samlande byar
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