
 

 

 

Årike-Fyris friluftsområde                                                                                                            

Uppsala kommun                                                                                                                     

753 75 Uppsala 

E-post: uppsala.kommun@uppsala.se                                    Uppsala, den 3 november 2017 

 

Ärende: Röjning av växtlighet i och runt Sunnerstaviken. Tillägg till #821055.  

I denna skrivelse ber vi Uppsala kommun att se över skötselanvisningarna för Sunnerstaviken.  

Sunnerstaborna ser med oro på den allt kraftigare igenväxningen av Årike- Fyris, särskilt runt 

Sunnerstaviken. Vikens vattenspegel täcks under sommaren nästan helt av näckrosor och 

deras blad. Förutom att vattenspegeln helt skyms påverkas fågellivet negativt med färre 

sjöfågelarter som följd. Och runt strandkanterna växer sig vassen mer än manshög. Också 

buskar och träd breder ut sig och förtätas utmed stränderna och längs cykel- och 

promenadvägen. 

Visst förstår vi att landhöjningen har en del i detta, men att som nu helt lämna över till 

naturens egna krafter skapar obalans. Det som skulle behövas är att skötselanvisningarna 

innehåller krav på att upprätthålla gluggar från gång- och cykelvägen utmed viken så att även 

vi Uppsala- och Sunnerstabor får njuta av vattendimensionen i landskapet.   

Sunnersta Egnahemsförening representerar med sina 500 hushåll, nära hälften av 

Sunnerstaborna. Vi har i olika skrivelser genom åren uttryckt vårt stöd för bevarandet av 

naturreservatet Årike-Fyris. Vi har dock förutsatt skötsel av området -  inte att det lämnas att 

helt växa igen! Dessutom är denna gång- och cykelväg utefter Fyrisån ett mycket frekventerat 

motionssstråk för cykling och promenader också av övriga Uppsalabor. Den är helt unik med  

lokalisationen utmed Uppsalas enda vattenväg söderut till Ekoln.  

Vi har anmält dessa synpunkter på Årike-Fyris hemsida, där vi fyllt i ett formulär för ca en 

månad sedan, som fått ärendenummer # 821055. Med denna skrivelse påtalar vi fler 

igenväxningsproblem utmed Sunnerstaviken än vass.  

Med vänliga hälsningar 

Arne Lagerholm, ordförande för Sunnersta Egnahemsförening 

Tel: 018-320884: E-post: Arne.Lagerholm@gmail.com 

Nytagna foton bifogas. OBS att näckrosväxtligheten avtagit under hösten jämfört med juli-

september då den kulminerar. 
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