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Inledning
Maritha Meethz, kommunfullmäktiges ordförande, hälsade alla välkomna
till samrådsmötet om Utvecklingsplan Råneå. Syftet med detta möte var att
redovisa det förslag till utvecklingsplan som är framtaget och ge boende i
Råneå med kringliggande byar möjlighet att ge synpunkter på de olika
förslagen i utvecklingsplanen.
Under arbetet med att ta fram utvecklingsplanen har ett antal
medborgardialoger hållits. Boende hade nu möjlighet att se i vilken
utsträckning deras synpunkter kommit med.
Utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen och tydliggör hur
Vision Luleå 2050 ska förverkligas i Råneå samt hur det bidrar till hela
kommunens utveckling. I utvecklingsplanen har avvägande mellan olika
intressen gjorts, ansvar fördelats och tidssatts. Maritha påminde om att det är
viktigt att göra rätta prioriteringar, för kommunen har en begränsad budget.

Barbro Müller, projektledare för Utvecklingsplan Råneå redogjorde för
innehållet. Utvecklingsplanen sträcker sig över 20 år så den kan inte var så
detaljerad, men ger en beskrivning av den långsiktiga utvecklingen av
området.
Deltagarna vid samrådsmötet fick välja vilka delområden från
utvecklingsplanen de ville ge synpunkter på. Olika bord i Råneskolans
matsal var dukade med utdrag ur utvecklingsplanen samt kartor. Vid varje
bord fanns minst en politiker som ledde samtalen och en tjänsteman hjälpte
till att dokumentera det som sades.
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Nedan följer en sammanställning av det material som kom fram

Dnr
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Barn och unga & Arbete, hälsa och trygghet
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

Saknar att badhuset inte nämnts i planen.
Önskar att Luleå kommun arbetar för att Folktandvården finns med i
utvecklingsplanen – den behövs i Råneå.
Önskar att företag inom mindre orter som vill köpa tomter eller mark
får en förenklad form av bygglovshantering.
Luleå som partnerskapskommun med ex Austin (USA) bör lyfta och
uppmärksamma Råneå med massor av kultur, språk och kunskap.
Mindre stelbent reglemente kring skolskjuts
Elljusspåret saknas i utvecklingsplanen, Rånepoolen, ridanläggning
och idrottsplats nämns.
Ta in vikarier från centrala Luleå till Råneå för att få pedagoger och
vikarier att välja samhällen utanför att arbeta i . Ge t ex lön för hela
arbetsdagen t ex Luleå-Råneå t o r.
Barn och unga (förstärkt skrivelse) punkt 4:
Biblioteket ska genomföra läsfrämjande insatsser för alla med annat
modersmål än svenska t ex genom lättlästa caféer – särskilt fokus ska
ges barn och unga. Fler med svenska som modersmål bör ges
möjlighet att delta.
Mindre klasser – mer resurser till skolan
Fördjupat arbete med värdegrunden
- arbeta fram tydliga rutiner
- nolltolerans mot kränkningar och mobbing
Mer resurser i klassrummet för att möta upp:
- Svaga elever
- elever med diagnoser
- ökad psykisk ohälsa bland elever
- Socioekonomi
Förskola och grundskola ska finnas i Råneå ska flyttas överst.
Förskola t o m år 9 ska det stå.
Luleå kommun – likvärdig skola. Råneåelever ska få ta del av kultur
och föreläsningar i Luleå samt idrott.
Utlokalisering av kommunala jobb/verksamheter.
1. Utveckla verksamheter för unga typ Fryshuset
2. Meka, konst, kultur, musik
Skapa t ex ungdomens hus för unga vuxna
Pensionärsbostäder i byarna ska användas till pensionärer eller unga
dvs de som själv vill bosätta sig där.
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Demokrati & Mötesplatser
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tunt material kring demokratifrågor.
Vill att politiker pratar mer om framtiden och inte pajkasta på varann,
vad som är gjort och inte gjort. Det behöver bli resultat. Unga tappar
intresset om de inte ser resultat.
Vill veta mer konkret hur lösa saker.
Jobba med generationsväxling, skola in unga i
samhällsutvecklingsfrågor för byn. Få unga att ta ansvar.
MBK skulle vara en sådan punkt från början.
I Vitå mer sammahållning – mindre by, svårare i Råneå som större
samhälle. I Råneå finns föreningar och olika intresseområdesgrupper.
De behöver samverka. Bra fungerande områdesgrupper, men
kopplingarna finns inte fullt ut.
Vem sitter i områdesgrupper? Vem och hur sprider info?
Ta vara när våra ungdomar säger något, ta det på allvar.
Ungdomarna vill ha en crossbana.
Andholmen fint, men många rum har inte så många sovplatser.
Medborgarkontoret kan vara ansvarigt och gå ut till barn och
ungdomar i ett rådslag – vad vill barn och ungdomar ha i Råneå –
aktiviteter, kultur mm.
Bygg ett ”Fryshus” och låt de unga medborgarna ha ordet.
Viktigt att ha en stor samlingslokal, typ Folkets Hus., ett
Allaktivitetshus.
Större lokal för fester och aktiviteter (40 – 100 personer).
Ett Folkets Hus i Råneå. I byarna finns lokaler för större sällskap.
Stärka samhörigheten där alla är med och stärker ”vi känslan”.
Råneå marknad är ett stort evenemang.
Föreningsdagen.
Har varit danser i sporthallen.
Det gäller att man också går på evenemangen och handlar lokalt. Gå
på badhuset, låna på biblioteket.
Digitaliseringen, möbler osv. har tagit över.
Solrummet till MBH för att locka fler att använda.
Digital bio som i Gunnarsbyn. Måste finnas eldsjälar.
Måste finnas generationsväxling i föreningarna.
Det är vi äldre som vill ha bio, unga streamar och använder digitala
kanaler.
Hur skapa intresse för demokratifrågor?
I byarna gör de massor. Är vi för stora?
Samarbete och samverkan krävs för att orka. Bygga närverk.
Behövs en blandning av åldersgrupper.
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•
•
•
•

•

Politiker som kommer och pratar med ungdomar.
Det är så stort utbud idag.
Om initiativ och vilja finns så är MBK ett bra ställe.
Vi äldre bromsar nog utvecklingen lite och då kommer inte yngre in.
Det gäller att se över de kulturella gränserna mellan föreningarna och
samverka.
Svårare med ett större samhälle – måste bygga samhörighet.

Resor & Bredband
•

•

Kvällsbussen behöver marknadsföras, 1 år på prov
- Saknas pengar för marknadsföring
- Statistik hur många använder
- Finns bara info på LTN:s hemsida, man måste veta att söka på linje
223.
- Många resande från och till Hällbacken och Bensbyn
- Även om man bor i Jämtön kan man hämta från Råneå närmare än
Luleå
Enhetstaxa för hela kommunen - viktigt. Ett kort för resa med både
LLT och LTN.
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•

•
•
•
•

•
•

Gamla allmänna vägar till Strömsund, Böle, Kängsön bör kunna
användas för GC-trafik. Finns även gamla vägar bortanför dessa buar
som bör kunna användas för GC.
Utreda lämplig kollektivtrafik för alla typer av resor, även skolresor
och fritidsresor, kulturutbyte.
Anropsstyrd trafik marknadsföra bättre.
Niemisel – Råneå bättre möjlighet resa över dagen för att handla.
Busstation stängd för ofta. Dålig kontroll av ”buset” på grund av
stationens placering - ingen ser vad man gör där. Öppna upp mot
andra verksamheter.
Bredband i form av fiber: viktigt att det finns till alla som vill ha stöd
från kommun för att alla ska få bredband.
Bättre reseplanerare som kombinerar olika resemöjligheter, även
anropsstyrd trafik ska synas.
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Grönområden & Gles bebyggelse
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Felaktighet: Älvbrinken tomtmark – se karta ”Grönstruktur”
Strömsundshemmet. Belysning efter väg och på parkeringsplats
behövs. Ingen belysning idag. Verksamhet pågår stora delar av året.
Området/svackan Tallheden värmeverket behöver fräschas upp/röjas
och sätta ut bänkar etc. Man genar där när man ska till lekparken,
park/grönområde.
Olovsvägen den enda planerade lekplatsen. Många barn i norra byn.
Behövs fler än en lekpark
Belysning på gång- och cykelväg/stig vid Olovsvägen. Se karta.
Ansluta den till befintlig gångväg. Sträckningen direkt till skola
förskola.
Hänghedsvägen är smal – skapa en gång- och cykelväg?
Träsket – badstrand behöver upprustas, lekpark.
Kärleksstigen, skyltar för skidor/promenad behövs vintertid.
Flytta anslutningsvägen till Andholmen pga vårfloden.
Skapa bivack/rastplats ”efter” badplatsen där det är mer sol än den är
just nu (Kärleksstigen Träsket)
Cykelväg mot Mjöfjärden som ryms inom 5 km gränsen.
Fler soptunnor för hundskit behövs.
Kärleksstigen: Förlänga den till Kängsön, gång- och cykelväg.
Belysning från Näset och neråt. Tydlig startplats för elljusspåret inne i
”centrum” (vid Rånepoolen). Informationstavlor. Kärleksstigen
behöver rustas, vindskydd etc.
Odlingslotter – annat område närmare bebyggelse och därmed
skyddat för ”objudna besökare”
Andholmen – fiske och rekreationsområde, friluftsliv
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Arbetsplatsområden & Tekniska anläggningar, energi och klimat
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjärrvärme? (Södra industriområdet) Strategi och plan, tidsplan?
Infart till södra industriområdet, från vilket håll?
Skoterleder. Förslag att skoterklubben skulle utreda om vilka gator
som skulle kunna användas.
Skateboard park i anslutning till idrottsplatsen?
Östra – bra placering nära E4.
Transporter sker utifrån transportbolagens tider (Schenker transport)
(tis/torsdag till Råneå). Anlämningsplats vid E4 (östra
industriområdet).
Värmeverket flyttas till norra industriområdet. Bygg bostäder vid
nuvarande värmeverkets tomt. Bra tomtmark.
Hästhållning – stora tomter vid Hägnheden mot ridhuset med
ridvägar.
Bygglov förenklas i Råneå (landsbyggden) med enklare förfaranden i
synerhet för företagen.
Industrihus/hotell på industriområdet byggd av kommunen.
Tekniska anläggningar, energi och klimat.
Kommunalt vatten till Hägnhedsvägen
Ordentlig vattentäkt istället för Andträsket. Rörbäck eller direkt från
Luleå som alternativ.
Anropstyrd kollektivtrafik
Bra anpassade busstider
Bygg i Jämtön och Vitn där det finns kommunala tomter
Flytta ut kommunala verksamheter från staden till Råneå
Batterifabriken eller delar av den kan förläggas i Råneå.
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Bybyggelse Tallheden Västra &Västibyn
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bor i Västibyn, i vinkeln (Älvbrinken + elljusspår) är det inte privat
mark?
Gamla E4:an som cykelväg till Strömsund
Pensionärer i husen i Västibyn, vore trevligt med barnfamiljer där
Cykelvägar till Böle och Strömsund. Cykelväg till Böle, gamla vägen
går ju halvvägs
Lindströms har jobbat bra och rustat gamla hus + bevarat utseendet t
ex Fridhems
Så bra att det byggs, är en förutsättning för att växa
Det har byggts på senare år
Apropå bussen: kan inte skolbussen gå halv åtta, tre fulla bussar går
07.10, kan man inte senarelägga och att några går 07.30 eftersom
skolan börjar kl 08.15
Väldigt bra utbud för ungdomar. Kvaliteter i byn som få orter i
Norrbotten har och det förtjänas att lyftas. Service på 1,5 km avstånd,
finns allt, behövs ingen till. Rekreationsmöjlighet finns bakom
knuten.
Flerbostadshus ska man bygga i centrum
Samma pendlingsavstånd till Luleå från Råneå som Luleå till
Hertsön. Prata tid och inte avstånd, ta fram en karta med
pendlingstider (Kortare till LTU från Råneå än från Hertsön)
Bästa mötesplatsen i Råneå som finns kvar ligger i Västibyn (PRO:s
lokal) med möjlighet att bygga ut, inte enbart för PRO utan för hela
området. Går utmärkt att utöka. Hyror ska vara modesta och
ändamålsenliga
Cykelväg till Böle (motivering, tunga transporter och trafikolycka
med dödlig utgång)
Projektarbete jättebra
Kärnpunkten är brist på bostäder, annars finns det allt i Råneå.
Mycket bra förslag att bygga på Västra Tallheden och i Västibyn
fantastiskt fint område. Likaså bra att bygga vid Ställvägen/skolvägen
(trygghetsboende) Många invandrare skulle gärna stanna här i Råneå.
Det ryms många höghus, Västra Tallheden, ligger bra till och service
finns i Råneå
Sjukvård och tandvård borde finnas för elever
Hjärtefråga att utveckla bygdegården i Böle
Det finns mycket fina lägen från OK till Prästholm
Vattentäkt; ansluta till älven i stället för Andträsk
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Bebyggelse Centrumområdet & Näset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjliggöra nybyggnation – stimulera.
Tydlig tidsplan/etapper.
Övergångställe Kängsövägen 3, mot lilla butiken, nu!
Samlingslokal modell större tex till dans.
Tidsplan för övernattningsmöjligheter (hotell).
Bättre information om de kommande byggnationerna.
Felaktigt om angöring till Näset (Klapphällsstigen).
Beakta hyresnivåer vid nybyggnationer så att fler kan ha råd att bo.
Tandläkarmottagning någon dag i veckan.
Badhuset måste rustas och bli kvar.
Fler avlastningsplatser för äldre.
Bättre marknadsföring av Råneå.
Fler lekplatser och upprusta de befintliga.
Anlägga en boulebana nära fritidsgården.
Blanda generationers intressen vid planering av insatser.
Bed and breakfast på Andholmen.
Marknadsföra de natursköna tomterna nära vatten.
Knutpunkt Norrbotniabanan närmare centrum.
Erbjuda fjärrvärme vid nybyggnation.
Möjlighet till större tomter (odling mm).
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Bebyggelse Olovsvägen & Sundsvägen
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problem med blöt mark, påla husen? Kostnad?
Tidsperspektiv på Sundsvägen/Olovsvägen, kort, medel eller lång
sikt?
Hägnhedsvägen, känns smal, man måste kliva åt sidan för bilar. Högt
trafikerad, smal, osäker, otrygg, mkt dålig belysning. Många
trafikanter tar den mot E4, närmare och smidigare att ta sig ut.
Promenadstråk. De vill se lägre hastigheter, separerad gång/cykel
stråk, bättre belysning.
Sundsvägen likadant, mycket dålig belysning där också, många går
där också. Ingen cykel/gångväg. Vintern superdåligt!
Kopplingen mellan norra och södra delarna av byn, genom
Hägnheden, stigen rusta upp!
Lediga tomter: Erbjuda fjärrvärme, slippa gräva bergvärme, direkt el.
Inget kommunalt vatten/avlopp Sundsvägen Olovsvägen.
Skolskjuts Olovsvägen, Sundsvägen? En fick, en fick inte
Vid lediga tomter: Varför så små tomter? Lite större tomter, varför
inte få köpa två tomter så man får plats att bygga mer? Man vill ha
plats med garage, friggebod etc. Därför man bor i Råneå, för att
kunna få plats till mer.
Litet grönområde västra delen av Sundsvägen. Många har velat köpa
upp men fått nej. Behåll den som grönområde!
Skolgården, dålig lekplats, mkt asfalt.
Hellre små lekplatser men fler, ingen lekplats Kummel området
(Kummelvägen)
Skolan - barn/ungdomar kommer till Olovsvägens grönområde.
Isbanan, görs inte varje år? Varför? Finns belysning!
Förstora Tallheden närmare vattnet, högst upp på toppen, suterräng
hus.
Upplevs säkrare och tryggare/trevligare om bebyggelse tillkom, än
om bara skog. Man vill inte känna sig privat/ensam.
Området sidan om värmeverket, stort område, utveckla det.
Om man vill marknadsföra Råneå och tomter etc, var på plats vid
utebadet Rånepoolen!
Hållbarhetstänket generellt UP Råneå, bygga miljövänligt,
självförsörjande hus ex. Råneå kan bli den nya miljöorten i Luleå,
uppvärmning, elstolpar bil mm. Avloppsavskiljare, kan man göra ngt
redan i hushållet innan det lämnar hushållet? Ekoby? Låt folk kunna
utveckla sig, kunna odla, ha höns, nytänk för att locka nya invånare
till Råneå.
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•
•

I riktlinjerna för utvecklingsplanen finns inget om hållbarhet, miljö
osv.
Bäck genom Hägnheden, dyig slammig, snygga upp, dika ur? Snygga
upp grönområdet sidan om hälsocentralen, stig, sittmöjligheter, grill?

Arbetet går vidare…
Eftersom utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen bygger
den på Plan- och bygglagen. Därför har förslaget till Utvecklingsplan Råneå
skickats till bl a Länsstyrelsen, Trafikverket, Länstrafiken, Region
Norrbotten, Polisen, grannkommuner, samtliga nämnder och bolag,
områdesgruppen i Råneå, samt lokala fastighetsägare till flerfamiljshus.
Planen finns även på Medborgarkontoret, i stadshuset samt på webben.
www.lulea.se/utvecklingsranea
Där är det möjligt att ge synpunkter fram till den 26 maj.
Efter samrådet så kommer alla synpunkter att hanteras och en bedömning
göras om förslaget till utvecklingsplan behöver justeras. En redogörelse av
hur synpunkter under samrådet har hanteras kommer att vara en bilaga till
det färdiga förslag som ställs ut på granskningsutställning, en process på
minst två månader. Efter det blir det politisk hantering och Utvecklingsplan
Råneå beslutas av kommunfullmäktige förhoppningsvis i slutet av 2017.
Maritha Meethz avslutade samrådsmötet med att tacka personalen från
Treklövern som ordnat med dagsfärska bullar och kaffe. Tack även till alla
som deltagit under kvällen.

Vid samrådsmötet deltog ca 70 boende i Råneå med kringliggande byar, 10
politiker som höll i dialogen samt 10 tjänstemän.

/Sammanställt av Natalia Hammarberg och Barbro Müller, kvalitet &
samhällsutveckling, Luleå kommun
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