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Sunnersta Egnahems Förenings (SEF) yttrande över Uppsala Kommuns (UK) 
Samrådshandling om Förslag till Ny Översiktsplan och Innerstads Strategi . (FNÖPIS) 
 
1. SEFs yttrande och förordande i skrivelse från NÖPIS 2015-11-14 bifogas som PDF fil/bilaga  
och får ligga till grund för FNÖPIS 2016-08-31. (dnr KSN-1327/0505). Några kompletterande punkter  
och förslag kommer härmed  att framföras av SEF med perspektivet Sunnersta i Södra Staden, 
som en viktig stadsnära del av Uppsala Stad. 
 
2. Vi anser och förordar skarpt att Uppsalas yttre inner och ytterstad bebyggs/utvecklas framgent 
med stor balans, försiktighet och samklang så att den låga bebyggelsen (max 2-4 vån) behålls och det  
ganska unikt utbyggda vägnätet i UK behålls öppet och inte som nu blockeras igen med bussfiler och  
torg i en sk stadsnära höghusbebyggelse. Dock behövs en måttlig utbyggnad av vägnätet,  alltid med  
ett beaktande och förordande av ett 30 m avstånd från genomfartsväg/gata till bostad pga buller och 
säkerhetsavstånd. Se bifogad bilaga NÖPIS  2015-11-14. 
Uppsala stad/kommun bör/måste kunna vara en unik attraktiv stadsort med låg och relativt gles  
bebyggelse och en stadsort med bra kollektivtrafik och bra trafikframkomlighet för bussar/  
bilar/cyklar/gående. Landets fjärde stad/kommun måste också kunna våga vara ett intressant  
alternativ för de som väljer en något mer lugnare stads/landsortsmiljö för sitt leverne och livsstil.  
Sunnerstaområdet i Södra Staden är i det sammanhanget ett viktigt grön och friluftsområde och bör  
också så förbli framledes. 
 
3. När det gäller den nya föreslagna  broförbindelsen över Årike Fyris mellan Dag H. och E 4 an, 
så kan SEF under inga omständigheter förorda en broförbindelse över Årike Fyris , som dessutom 
föreslagits bli ett naturreservat och världsarv. Vägnätet i området kommer troligen att vara  
tillräckligt med en om/utbyggd Flottsundsbro och en fyrfilig föreslagen Kungsängsbro. 
 
4. Landsortsstaden-området utanför ytterstaden som är en viktig tillväxtson för UK-föreslås och 
förordas av SEF att byggas ut på följande orter: 
Skärfältenområdet/vid Rv 55, Vänge vid Salavägen, Bälinge/Lövstalöt/Björklinge vid gamla E4 an, 
Storvreta/Vattholma/Skyttorp vid järnväg/Lv 290, Rasbo/Stavby vid Lv 288, Gunsta/Funbo/Almunge/  
vid Lv 282. 
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5. Del A Huvudhandling KSN-2014-1327  
       

Beträffande tre befintliga grönområden vid Ekoln som enl. sid 139, 140, 143, och 147 är 

märkta gråblått förordar SEF att dessa ändras till grönt. 

 

Skälen för detta är: 

 
Befintligt grönområde 1: SAIF:s fotbollsplaner begränsas av Gran Andersväg, Mälarvägen, 

Rådjursstigen och Granebergsvägen. Området bör ändras till ett grönt område 

så att SAIFs verksamhet för flera hundra ungdomar kan bedrivas långsiktigt.  

Befintligt grönområde 2, tidigare benämnt Naturparken begränsas av Rådjursstigen, Mälarvägen, 

Sjövägen och Granebergsvägen. SEF förordar att området skyddas som grönområde så att Uppsalas 

friluftsliv vid Ekoln kan utvecklas, samtidigt som Alnäs och Scouterna med flera föreningar kan nyttja 

den vackra skogen med dess fantastiska blomprakt vid de olika årstiderna. 

Befintligt grönområde 3, som benämns som den sk Kohagen och tidigare använts som camping 
och bad. Området bör ändras till ett grönt område och tex att en fotbollsplan etc anläggs så att SAIFs 
verksamhet för flera hundra ungdomar kan bedrivas långsiktigt. En upprustning av befintligt bad 
skulle också vara önskvärt. 
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