
Möte i kommunhuset 20191125 minnesanteckningar 

Närvarande från Sunnersta egnahemsförening (SEF); Torgny Rehnberg, Gunnar Westermark  

Från Uppsala kommun (UK); Rickard Malmström (mp) ordförande i nämnden för Gatu- och samhällsmiljönämnden, Pia Agestedt 

(politisk sekreterare) 

Vad vi ville uppnå med mötet (från bilaga 1): 

1. Att Rosenvägen plogas och sandas som den gjort före 2016 i över 30 år. 

2. Att motsvarande rutin tillämpas på Långvägen m.fl. 

3. Belysa orimligheten i att kommunen inte skall ha hela ansvaret för vinterväghållningen i villaområden. 

RM hälsade oss välkomna och erbjöds av TR ett antal papper som hör till ärendet idag och dess bakgrund. RM bad att få samtliga 

handlingar digitalt vilket TR lovade ordna. 

Torgny inledde med att beskriva situationen längs Rosenvägen (som är bussgata) under senaste vintern och betecknade den 

som en katastrof eftersom snö plogats upp från gatan på trottoarerna i strid med UK-s ”Teknisk Beskrivning Markdrift” (punkt TB 

13311: Vid snöröjning av bussgator och andra större gator ska entreprenören ploga så att plogvallen läggs gentemot kantsten 

eller…) i sådan mängd att det var orimligt för fastighetsägarna att skotta bort snön enligt den lokala föreskriften beslutad den 

20160126 för Uppsala kommun. RM höll med om detta och lovade att detta problem ska lösas inför den förestående 

snösäsongen. TR framförde önskemål att detta borde gälla även andra gator, tex Långvägen där många skolbarn passerar 

dagligen. RM sade att regelverket ska hållas överallt. TR framförde att fungerande vinterväghållning är en samhällsservice som 

medborgarna bör ha rätt att kräva. 

TR tog upp SEF-s önskemål och tidigare inskickad skrivelse (Dnr. GSN-2017-2636) med yrkande att UK ska ta ansvaret för 

snöröjning och sandning av gångbanorna istället för att förelägga fastighetsägarna detta. Något svar på denna skrivelse har vi 

inte fått från Uppsala kommun. RM meddelade att han ej stöder detta önskemål om regeländring, att han inte kommer att lägga 

fram en sådan motion, samt att UK saknar ekonomisk möjlighet att åtaga sig detta och menade att den som köper en fastighet 

medvetet påtagit sig detta ansvar. TR erinrade om att såväl, Knivsta, Sigtuna och Stockholm har tagit sådana beslut. Rickard sade 

att den av nämnden uppgivna merkostnaden om ca 10 miljoner kronor per år nog inte ens skulle räcka och han ser det som 

otänkbart att ett ev. sådant beslut av rättviseskäl måste gälla hela kommunen, inte bara villaområden. RM menade också att 

villaägarna i ett område borde kunna gå ihop i en samfällighet och beställa tjänsten. GW informerade om Villaägarnas 

riksförbunds arbete i frågan och erinrade om den interpellationsdebatt som ägde rum i riksdagen i vintras. 

GW förklarade varför vi vänt oss till kommunens politiker, att vi under flera år haft möten med driftscheferna, Per-Rikard 

Rönnberg och därefter Roger Lindström, men att dessa hänvisat till politikerna som gett dem deras uppdrag när vi framfört 

önskemål om rutinförändringar. GW berättade att PRR drivit ett försök med enkelsidig plogning i delar av Sunnersta på 

önskemål av SEF, som hans efterträdare avslutade. Vi ifrågasatte den uppgivna merkostnaden för detta. 

RM uttryckte sig positivt över att medborgarna engagerade sig med påpekanden och betonade att han sedan han blivit 

ordförande i nämnden sagt till om att kommunikationen med medborgarna ska förbättras och att den som gör en felanmälan 

ska kunna följa ärendet. GW påpekade att detta ofta inte fungerar i dagsläget. 

TR berättade att han för en dialog med Mats Norrbom på UK angående omfattande angrepp av granbarkborre, fallfärdiga träd, 

mm i Morkulleparken. 

GW tog upp att det i Sunnersta finns flera exempel på att flera aktörer snöröjer bredvid varandra, ibland med följd att snövallar 

som är omöjliga att forcera tex för en person med rullator som konsekvens av dessas samarbetsproblem. GW nämnde att 

återställningen av asfalt efter bredbandsdragning (grävning) varit bristfällig vilket UK-s driftchefer också medgivit. RM sade att 

kravspecifikationerna och efterbesiktningen när grävning skett kommer att skärpas. GW berättade att UK redan 

uppmärksammats på uppträngande rötter i gångbanorna på ett flertal ställen och att de då engagerade Emma Hügard och 

Christer Åkerlund hållit med om detta och att detta borde repareras, men att medel för detta saknades. 

RM tackade för vårt engagemang och sade att vi gärna får ringa honom om vi har frågor och han kommer att ringa upp om han 

inte kan ta samtalet direkt. 

 

Vid pennan / tangentbordet Gunnar Westermark, sammankallande i trafikgruppen SEF 


