MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ

Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen
för Råneå med omland. För att ta reda på vad de som bor i
området tycker är viktigast bjöd Luleå kommun in Råneåborna
till en medborgardialog. De fick tycka till om saker utifrån tre
kategorier – Råneås omland, Livet i Råneå och Boende i Råneå.
Detta är en sammanställning av kommentarer från komplettringsdialogen som fördes med personer med funktionsnedsättning.
Åsikterna beaktas i det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen,
men allt kommer inte att kunna genomföras.
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Trygghet
I trygghetsundersökningen har
boende svarat att det känner sig
otrygga. Vad kan göras för att
skapa en ökad känsla av trygghhet
i Råneå?
Fler poliser.

arer längs gatorna. Vilket är det
viktigaste stråket för gång- och
cykelvägar?
Trasiga och gropiga gångvägar.
Vägen förbi gruppboendet är i dåligt
skick. Många brukare här är rörelsehindrade.

Känner inte till trygghetsundersökningen.

För få gångvägar (mot villan).

Mycket mopedkörning gör det
otryggt.

Trottoarer saknas.

Otryggt på busstationen, mycket
klotter och vandaliseringar.

Bussresor/bussturer

Styrda trafikljus behövs.
Återvinningen behöver städas upp.

Gång- och cykelvägar
En stor del av vägnätet i Råneå är
för smala. Hus är byggda alldeles inpå vägen. Detta försämrar
möjligheten till att skapa trotto-

Gångvägarna bör vara markerade.

En utökad busstur mellan Råneå
och Luleå kostar 120 000:- per år.
När skulle utökade bussturer vara
mest aktuellt? Skulle samåkningsappar kunna vara ett alternativ?
Finns andra förslag på lösningar
av kommunikationen LuleåRåneå?
Hinner inte med sista bussen hem
om man varit på bio i Luleå.

Gruppboendet har haft minibuss
tidigare. Då var det lättare att ta sig.
Lugna Linjen (som den som finns till
Kalix).
En till kvällsbuss.

Bostäder
Bostadsbrist råder. I Råneå finns
85% villor och 15% hyresrätter
men inga bostadsrätter. Hur ska
Råneå växa? Ge förslag på attraktiva områden att bygga på, både
för arbetsplatser och bostäder.
Vilken typ av bostäder behövs?
Hissen i stödboendet har varit trasig
länge.

Service
Vill ha tandläkare i byn.
Dåligt med tandläkare (folktandvård).
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Att kunna påverka
Hur kan det bli enklare för dig att
påverka framtiden för Råneå? Vad
är bra och enkla sätt för dig att
kunna påverka?
Bra med Medborgardialog.
Treklövertidningen skulle vi kunna
skicka till politikerna.

Mörkt på vägen bredvid byaskogen
(i backen).
Bilar står på tomgång.

Arrangemang
Vad för slags arrangemang vill
vi som bor och verkar i området
skapa? Hur kan man undvika att
pågående projekt inte krockar?

Mötesplatser
Mötesplatser inne och ute. Vad
saknas och hur kan vi nyttja det
som finns på ett bättre sätt? Vilken mötesplats är viktigast?
Gömda mötesplatser ute.
Fiket kunde vara öppet lite längre.

Bjud in till träff i stadshuset.

Tennisplan (finns vid skolan?).

Levnadskostnaderna ökar men inte
vår timpenning?

Fritidsgård för mogna män och kvinnor. (Biljard, pingis, träffas, kaffe.)
Likvärdigt med Eken, Cityträffen då
bussresor sällan passar måste vi ta
färdtjänst.

Tv, läsa, datorer, lyssna på musik,
sällskapsspel, gå på bio, äta ute.

Konstinstitutet på plats i Råneå 1-2
kvällar per vecka.

Se fotboll, sitta ute och sola.
Bio.

Villan finns men den har begränsat
utrymme.

Trafiken vid Torggatan och skolan
upplevs som ett problem. Vad
skulle förbättra trafiksäkerheten?
Alternativa lösningar för detta?

Dans.

Pool och fika.

Musikunderhållning från lokala
musiker (Jerry Williams).

Kängsön, minigolfbana, café. Minibussarna skrotade.

Skadegörelse på busstationen.

Minigolfbana.

Kafé som är öppet längre.

Politiker kan komma och besöka
medborgare i byn.

Säker trafik

Höga trottoarer.
Stökigt med biltrafik mot och runt
gruppboendet.
Stäng biltrafiken och parkera på rätt
ställe.

Resor.

Fritidsgård för vuxna (Bordtennis,
kortspel).
Likvärdigt ”Ekan”1-2 kvällar i veckan.
Cityträffen på fyren (till Råneå).
Brist på lokaler för mötesplatser
(långvarigt bruk)

Denna sammanställning samt mer
om arbetet med utvecklingsplan
Råneå med omland finns på:
www.lulea.se/utvecklingranea

