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Efter idéforum1 den 12 maj var det nu dags igen för invånarna i Eriksberg och andra Uppsalabor 
att samlas för att vara med och tycka till om framtidens Eriksberg. Idéforum 2 bestod av runt 40 
deltagare, alla Uppsalabor, som samlades och placerades vid tio bord i slumpmässig ordning. 
Många hade deltagit i idéforum 1 och va bekanta med denna visionstyrda process men det 
uppstod ändå nya möten, nya tillfällen för kunskapsutbyten och ömsesidig inspiration.

Efter inledande föreläsningar av Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur och Alexander Ståhle från 
Spacescape fi ck deltagarna tillfälle att samtala, debattera och workshoppa kring de idéer som 
kommer att utforma nya Eriksberg.
Idéerna är grundläggande för formuleringen av visionen för det nya Eriksberg, en utveckling av 
stadsdelen med yttersta respekt för områdets historia och dess speciella förutsättningar.

Varje bord samlade idéer, kunskaper och drömmar kring ett specifi kt tema som sammanställs i den 
här rapporten.

Tack för ännu en mycket spännande och inspirerande kväll!    

IDÉFORUM 2 - UPPLÄGG
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AGENDA

Introduktion
Moderator Göran Cars hälsar alla välkomna och talar 
om agendan för kvällen och förklarar varför vi är här 
idag. 

Strategisk Arkitektur 
Strategisk arkitektur presenterar den visionsstyrda 
stadsbyggnadsprocessen. Talar om hur denna 
process skiljer sig mot den traditionella planprocessen 
och hur idéforumet, som en del i den visionsstyrda 
stadsbyggnadsprocessen, ger möjlighet till delaktighet.  

Spacescape
Alexander Ståhle, Spacescape. ”Stadsdelsanalys 
Eriksberg”
Utredning om hur Eriksbergs utemiljö används

Strategisk Arkitektur 
Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur.  Modernt och 
hållbart stadsbyggande.

Göran Cars presenterar workshopövningen. 

18.00-18.05

18.05-18.15 

18.15-18.40

18.40-19.05

19.05-19.10

19.10-19.50

19.50-20.45

20.45-20.55

20.55-21.00

Övning 1 
”MOODBOARD” - Hur vill du leva i framtidens 
Eriksberg?

Deltagarna summerar resultatet inför resten av 
gruppen och får sedan tid att diskutera.

Sammanfattning
Sammanfattning av kvällen där Göran Cars 
summerar upp vad som kommit fram och att 
materialet kommer att sammanfattas och 
publiceras på hemsidan www.nyaeriksberg.se

Sista uppgift
Vad har ni med er från denna kväll? Vad har varit 
bra med workshopen? 
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DELTAGARE

UPPSALAHEM:
Mikael Rådegård
Mathias Lantz
Benny Enholm
Linda Ryttlefors

UPPSALA KOMMUN:
Karin Åkerblom
Torsten Livion

STRATEGISK ARKITEKTUR:
Jan Ytterborn
Maria Papafigou
Marie Kojzar

ÖVRIGA:
Marika Khodr, Brand Conversation
Alexander Ståhle, Spacescape

MEDBORGARE:

Anita Uhlin
Birgit Jansson
Charlotte Björnström
Christina Sedwall
Elisabeth Agell
Emil Åberg
Franz Luttenberger
Filippa Palmgren
Inger Levén
Ingrid Lindström
Ingalill Ek
Josefine Lindh 
Jörgen Winnberg
Kjell Lundgren
Laila Olsson
Magnus Uisk
Solveig Ligne
Vivian Söderman
Bo Nyberg
Margareta Källmar
Rakel Lannhagen
Rakel Lannhagen
Etel Bengtsson 
Kaj Annebrand
Amelie Aulin
Inger Andersson

Marika Lindmark
Christina Ochaya
Lena Wallin
Lars Eriksson
Birgitta Ahlin 
Linda Engström
Karina Ode
Bert Lövgren
Georg Hardt
Malin Stark
Anders Lindholm
Anita Everlid
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”Detta material som ni har tagit 
fram blir utgångspunkten i den 
fortsätta planeringen” JY
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UPPSALAHEM 
BAKGRUND
Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur presenterade projektets utgångspunkt och 
förutsättningar. Uppsalahem är markägare och initiativtagare i den visionsstyrda 
stadsbyggnadsprocessen som involverar aktörer, kommun och medborgare tidigare än i den 
traditionella planprocessen. Denna process ger en mer förankrad stadsplanering.
Medborgarna, genom idéforumet 1& 2 ,får möjlighet att vara delaktiga, och dela med sig 
sina åsikter och idéer om hur de tycker att deras stadsdel ska utvecklas.
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k

stomlinjestråk

stadsstråk

knutpunkt

kärnområden

kärnområden/ knutpunkt

ungefärlig utbredning 
av innerstaden 2030

område där mark för utökade 
idrottsytor/ arenor ska beaktas

UPPSALA KOMMUNS 
ÖVERSIKTSPLAN 2010

ERIKSBERG
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.kif a r t v i t k e l l o k   b b a n s 

s s u b m o t S 
1   å v i n   a t a g d u v u H 

  i   k r a p s l e d s d a t s   e d n a m m o k l l i T 
k r a p s r e t r a v k   g i l t n i feb

  i   k r a p s l e d s d a t s   e d n a m m o k l l i T 
k r a p s r e t r a v k   g i l t n i feb

  d e m   r e n e c s l e d s d a t s   e d å r m o n r ä K 
r e n o i t k n u f s k ö s e b   a r d n a   hco  l e d n a h 
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4 7 : 1 3   y b r o N   v a   l e d   r ö f n a l p j l a t e D 

  e d a k ö t u   r ö f   k r a m   r ä d   e d å r m O 
s a t k a e b   a k s   r o n e r a   / idrottsytor

2

UTDRAG UR ÖVERSIKTSPLAN
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Planansökan Samråd Antagande Laga kraftBeslut om 
planuppdrag

överklagandetid 

PB

Utställning

PROGRAMARBETE PB PB

MBF 1

VWS 1 VWS 2 VWS 3

MBF 2 Återkoppling
allmänhet

Visionsrapport

PROGRAMARBETE

KONCEPT

VISIONSARBETE

MEDBORGARDIALOG

P

BV

GESTALTNING

PROCESS

Visionstyrt processarbete

Traditionellt processarbete
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til
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am
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an

s s
kapar vi en                  för fram

tidens Eriksberg

 KONCEPT/
LÖSNING

INVÅNARE &
MEDBORGARE

ev. PRIVATA AKTÖRER

UPPSALA KOMMUN

UPPSALAHEM

VISION

kommunala planeringsunderlag

delutredningar

visionsworkshops

rapporter

idéforum
 

intervjuer 

fakta etc.

UNDERLAG 
TILL 

VISIONS-
PROCESSEN

PROJEKTETS 
UTVECKLING
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STADSDELSANALYS ERIKSBERG
ALEXANDER STÅHLE

MODERNT & HÅLLBART
STADSBYGGANDE
JAN YTTERBORN

Alexander Ståhle presenterade Spacescapes utredning om hur Eriksbergs utemiljö används. 
Utredningen bestod av två delar, platsobservationer och korta minienkäter. Alexander Ståhle 
presenterade också de stadskvaliteter som ökar ett områdes attraktivitet.

Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur talade om stadskvaliteter och hållbarhet som viktiga delar i modernt 
stadsbyggande. 

STRATEGISK ARKITEKTUR

SPACESCAPE
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ÖVNING 1
MOODBOARD
Workshopövningen gick ut på att få deltagarna att prata om förändring, drömmar och utveckling av Eriksberg. 
Deltagarna delades in i 10 grupper om 6 personer i varje. Varje grupp arbetade med varsitt av följande teman:  
Torg, Granitvägen, Bostadstypologier/ Variation, Barn & Ungdoom, Skola och dagis, Mötesplatser, Innergårdar, Aktiviteter, 
Stadsdelsparker/ temaparker, Kultur, Trafik/ Gatumiljö/ parkering 
Deltagarna tilldelades ett antal bilder, specifika för varje tema, samt sax och lim . Varje grupp byggde ett collage kring sitt tema med 
hjälp av bilderna på ett vitt A1-ark. 
Varje tema fick till slut sin egen beskrivande tavla där alla idéer och önskemål presenterades. Dess10 teman formade så tillsammans 
det nya Eriksberg. 
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Grupp 1/ 
TORG
Birgit Jansson

Grupp 2/ 
GRANITVÄGEN
Franz Luttenberger
Filippa Palmgren
Elisabeth Agell
Emil Åberg

Grupp 3/ 
BOSTADSTYPER
Jörgen Winberg
Inger Levén
Ingrid Lindström
Josefin Lindh

Grupp 4/
BARN och UNGDOM
Anita Uhlin
Anna-Karin Hernell
Lars H. Eriksson

Grupp 5/
MÖTESPLATSER
Inger Andersson
Magnus Uisk
Marika lindmark

Grupp 6/
INNEGÅRDAR
Amelie Aulin
Kristina Ochaya
Anita Everlid
Solveig Ligne

Grupp 7/ AKTIVITETER
Kjell Lundgren
Vivian Söderman
Malin Stark

Grupp 8/
STADSDELS- &
TEMAPARK 
Greg Hardt
Kaj Annebrand
Bo Nyberg

Grupp 1/ TORG

Grupp 6/ INNEGÅRDAR

Grupp 2/ GRANITVÄGEN

Grupp 7/ AKTIVITETER

GRUPPER

Grupp 9/
TRAFIK, GATUMILJÖ &
PARKERING
Linda Engström
Bert Lövgren
Karina Ode
Rakel Lannhagen
Margareta Källmar

Grupp 10/ 
KULTUR
Birgitta Ahlin
Charlotte Björnström 
Etel Bengtsson
Birgitta Daniels
Lena Wallin
Anders Lindholm

1

2109

358

467
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Grupp 3/ BOSTADSTYPER

Grupp 8/ STADSDELS- och TEMAPARK

Grupp 4/ BARN & UNGDOM

Grupp 9/ TRAFIK, GATUMILJÖ och PARKERING

Grupp 5/ MÖTESPLATSER

Grupp 10/ KULTUR

Grupp 3/ BOSTADSTYPER

Grupp 8/ STADSDELS- och TEMAPARK

Grupp 4/ BARN & UNGDOM

Grupp 9/ TRAFIK, GATUMILJÖ och PARKERING

Grupp 5/ MÖTESPLATSER

Grupp 10/ KULTUR

”Variation, inte 
innerstadskänsla i Eriksberg”
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GRUPP 1/ TORG

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Utveckla Hågaån
- Blommor vid Västertorg                    

1

2109

358

467

Birgit Jansson

”Mångfalld istället för enfalld”

Grupp 1 representerades av en person. Denna person var lite skeptisk 
till förändring men framförde att man skulle kunna utveckla torget med bl. 
a. blommor.       
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”mer levande 
torgmiljö”
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GRUPP 2/ GRANITVÄGEN

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Granitvägen är pulsådern genom Eriksberg
- Säkra övergångsställen med ljusreglering på flera ställen på      
  Granitvägen
- Piffa till platsen vid återvinningsbehållarna som idag är tråkig
- Boendegemenskap (kollektivboende) Rudbeckia
- Gladare färgsättning på lägenhetshus
- Färre parkeringar på markplan
- Parkering i underjordiska garage
- Låghusbebyggelse av stadskaraktär ( butiker, restauranger etc. ersätter     
  garage)
- Bibliotek med bättre öppettider och som är mera attraktiv på grund av   
  café
- Takterrasser på husen med platt tak

1

2109

358

467

Franz Luttenberger
Filippa Palmgren
Elisabeth Agell
Emil Åberg

”Tävling: ”Den vackraste balkongen””

I grupp 2 tänkte man mycket på Granitvägens betydelse och strategiska 
position i Eriksberg. Fler tankar kring Granitvägens utveckling finns 
nedan.
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”odlingar och 
trädgårdar på tak”
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GRUPP 3/ BOSTADSTYPER

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Mycket grönt
- Bilfria stråk mellan hus
- Solceller
- Stora balkonger
- Blandat bebyggelse
- Olika upplåtelseformer
- Allaktivitetshus
- Kollektivhus, allt mer populärt att bygga ihop förskola med     
  studentbostäder mm.
- Grönområden
- Varierat gatustråk
- Vindsnurror och solceller på taken
- Odling nära bostäder
- Färgkombination
- Gröna områden vid höghus

1

2109

358

467

Jörgen Winberg
Inger Levén
Ingrid Lindström
Josefin Lindh

“Bostadstyper för socialmångafalld och olika plånböcker”

Vid bord 3 utvecklades en stor bredd av idéer kring framtidens boende. 
Gruppen konstaterade att bland andra kvaliteter är blandning av 
typologier och upplåtelseformer något man borde sträva efter.
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”mötesplatser, 
pulkabackar,
spontanidrott”
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GRUPP 4/ BARN & UNGDOM

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Musik kring skolområdet
- Västertorg: Något grönt sätt att mötas där
- Norbyvreten: is- skateboard angränsar till stadsskogen
- Odla
- 4H- gård
- Vintersport
- Djuraktiviteter
- Hågadalen: grillplatser, mötesplatser där både äldre och ungdomarna kan  
  träffas
- Komplettera skolan med mycket aktiviteter, fritidsgård
- Spontanidrott 
- Klätterväggar
- Pulkabackar- Ekebydalen

1

2109

358

467

Anita Uhlin
Anna-Karin Hernell
Lars H. Eriksson

”Intressera ungdomarna om natur och växter”

Många och varierade var tankarna kring bord 4. Skolans betydelse och 
framtid. Se sammanställning nedan.
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”bygg ut torget för 
torghandel, grönska, 

uteservering”

”bygg ut torget för 
torghandel, grönska, 

uteservering”
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GRUPP 5/ MÖTESPLATSER

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- P-plats under torget med infart från Granitvägen 
- Utveckla naturliga mötesplatser
- Mer vatten på torget
- Hågaån mer attraktiv
- Skridskor på dammen
- Vi vill paddla på ån
- Flera broar så att man kan ta sig fram
- Mer djurliv
- Rensa upp så att det blir lättare att komma åt
- Marknad vid Västertorg
- Parkeringsplatser under torget

1

2109

358

467

Inger Andersson
Magnus Uisk
Marika lindmark

”Alla hus ska ha solceller”

I Grupp 5 var gemenskapen i fokus. Det nya Eriksberg karakteriseras av 
många spontana och organiserade möten.
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”odling, 
mat och gemenskap”
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GRUPP 6/ INNEGÅRDAR

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Mycket gröna gårdar
- Spel och Lek!
- Gemensamma områden
- Vatten
- Odlingar
- Ljusa och grönskande områden med möjlighet till olika aktiviteter/ pic-
nic
- Vinteraktiviteter
- Grillplatser på vinter
- Skridskobanor
- Förtäta med ett kollektivhus
- Fruktträd, bärbuskar och kolonilotter
- Solbada privat mellan höghusen

1

2109

358

467

Amelie Aulin
Kristina Ochaya
Anita Everlid
Solveig Ligne

”Gemenskap är det man vill ha”

Vid grupp 6 diskuterades det mycket kring grönska men även här låg 
fokus på gemenskapen. Se nedan för fler ideer.

Idéforum 1 Sammanfattning | 29



”bevara 
sportmöjlighter”
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GRUPP 7/ AKTIVITETER

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Mer stadsdelsnära kultur i befintliga lokaler
- Bättre fritidsgårdar
- Det bästa med Eriksberg: vandring, picknick, naturliv
- Utegym, motionsstationer längs spåren.
- Torgliv
- Bevara sportmöjligheter
- Kvarterscafé eller krog
- Butiker för stadsdelen, hantverkare, speciala affärer och verkstad
- Viktigt med parkeringsmöjlighterer nära butiker
- Grillplatser, äta ute!
- Skolan åt barnen
- Förbättra skolan/ förbättra fritidsskolan
- Utveckla en stadsdelsnära idrottshall
- Kvarterskvaliteter
- Inte ta bort möjligheten att kunna parkera vid Västertorg

1

2109

358

467

Kjell Lundgren
Vivian Söderman
Malin Stark

”Vi, i Eriksberg, är någonting annat”

Vid grupp 7 utvecklades en stor bredd av övergripande samt specifika 
ideér som spred sig över alla åldrar. 
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”vårda årummet”
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GRUPP 8/ STADSDELS- och TEMAPARK

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Utomhusscen á la källparken
- Bra kommunikationer även till andra grönområden i kommunen/länet
- Bra offentliga wc och skötbord
- Bänkar för t.ex. schack och pic-nic
- Underlätta långa vistelser utomhus
- De boende kan delvis sköta sina parker 
- Vårda årummet vid Hågaån
- Tillgänglighets anpassa stråk
- Tätare byggande men öppnare offentliga parker 
- Festmöjligheter
- Linnétema
- Utöka våffelserveringen el dyl vid soldattorpet
- Solcellsenergi till gräsklippning etc.
- Par-courpark/ scateboardpark

1

2109

358

467

Kaj Annebrand
Bo Nyberg

”Underlätta långa vistelser utomhus”

Vid grupp 8 tänkte man mycket på natur och sportliv. Framförallt 
ungdomarna stod i centrum av konversationen.
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”cykelväg utmed 
Granitvägen!”

Idéforum 1 Sammanfattning | 34



GRUPP 9/ TRAFIK, GATUMILJÖ och PARKERING

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Bygg garage under Västertorg
- Marknad vid Västertorg
- Bygg hus ovanpå garagen
- Kafé
- Ett område mer anpassad till fotgängare
- Bilpool
- Bilavgifter
- Marmorvägen förvandlas till en lekgata
- Bort med parkeringar från Västertorg
- Gångtunnel under Norbyvägen
- Cykelparkeringar & cykelvägar
- Bevara grönskan
- Cykelväg längst med Norbyvägen

1

2109

358

467

Linda Engström
Bert Lövgren
Karina Ode
Rakel Lannhagen
Margareta Källmar

”Ge cyklar och fotgängare mer plats!”

Grupp 9 hade mycket fokus på gång- och cykeltrafik och att man borde 
planera för ett område med smarta parkeringslösningar. 
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”gör Hågaån mera 
attraktiv! ”
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GRUPP 10/ KULTUR

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Simhall
- Parker med lekutrustning
- Lokal kultur
- Körsbärsträd mellan husen
- Skulpturer/ utsmyckning med anknytning till området
- Fånga alla åldrar
- Natur och kultur integreras
- Skolan/ odlingsplats för nya medborgare
- Väldigt många lägenheter
- Utveckla skolan om man ska förtäta
- Inte upprepa samma misstag som Kungsängen i Uppsala
- Västertorg: Marknad, kulturtorg, frukt och grönt och loppis.
- Bilpool
- Utescen i Ekebydalen
- Gröna tak
- Brukshundsklubb för hundägare

 

1

2109

358

467

Birgitta Ahlin
Charlotte Björnström 
Etel Bengtsson
Birgitta Daniels
Lena Wallin
Anders Lindholm

”Knyt ihop stigar, gång- och cykelvägar med fina målpunkter”

I diskussionen kring bord 10 var återigen gemenskapen i fokus och även 
utvecklingen av skolan. Kultur och natur som två värden som hänger 
samman.
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TORG
- Ta bort bilarna från Västertorg
- Blommor på Torget
- Utveckla Västertorg med andra  
  typer av butiker, hantverkare,     
  specialister
- Ändå viktigt med  
  parkeringsmöjligheter nära  
  Västertorg
- Marknad
- Ett grönare sätt att mötas där
- Café och uteservering

GRANITVÄGEN
- Bort med parkeringen från  
  Granitvägen
- Flera övergångsställen med  
  ljusreglering längs med    
  Granitvägen
- Cykelvägar och    
  cykelparkeringar 

BOSTADSTYPER
- Blandad bebyggelse
- Olika upplåtelseformer i  
  samma kvarter och i samma hus
- Kollektivhus och  
  studentboende
- Alla hus ska ha solceller
- Färgsätta de befintliga husen

BARN & UNGDOM
- Förbättra skolan
- Förbättra fritidsskolan
- Parcourpark
- Scateboard park
- Skriskorbana
- Grillplatser
- 4H Gård
- Gemensamma mötesplatser

HUR VILL DU LEVA I FRAMTIDENS ERIKSBERG?
De mest populära tankarna från alla grupper i varje tema

MÖTESPLATSER
- Mer liv och rörelse, speciellt 
runt Västertorg
- Bort med bilar på Västertorg
- Utegym
- Årummet
- Marknad
- Caféer och uteserveringar

INNEGÅRDAR
- Mycket gröna innegårdar
- Odlingar
- Vatten
- Gemenskap
- Fruktträd, Bärbuskar och    
  kolonilotter

AKTIVITETER
- Caféer och uteserveringar
- Sport och andra  
  friluftsaktiviteter
- Odling
- Gemensamma aktiviter,  
  grillning, pic-nic
- Marknad
- Simhall
- 4H Gård
- Fritidsgård

STADSDELS- & TEMAPARK
- Förvandla Marmorvägen till  
  lekgata.
- utrusta med bänkar &   
  underlätta så att man kan vara  
  ute länge
- Tillgänglighetsanpassa
- Utveckla årummet
- Parcourpark
- Scateboardpark
- Grillplatser (sommar &vinter)

- Skridskobana
- Parker med lekutrustning

TRAFIK, GATUMILJÖ &
PARKERING
- Bygg garage under Västertorg
- Ett område mer anpassad till    
  fotgängare
- Bort med parkeringen från  
  Granitvägen
- Gångtunnel under Norbyvägen
- Marmorvägen till en lekgata
- Cykelvägar och    
  cykelparkeringar
- Bilpool
- Bra kollektivtrafik och     
  kommunikationer
- Flera broar över Hågaån
- Bilfria stråk mellan husen
- Flera övergångsställen med  
  ljusreglering längst med    
  Granitvägen

KULTUR
- Utomhusscen
- Områden där man kan spela    
  utomhusschack
- Linnétema
- Stadsdelsnära kultur
- Musikarrangemang/ teater
- Skulpturer/ utsmyckning med     
  anknytning till området
- Natur och kultur
- Utveckling av skolan
- Musik kring gården
- Allaktivitetshus
- Utveckling av biblioteket med  
  servering etc.
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ÖVNING 3
UTVÄRDERING AV KVÄLLEN
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SUMMERING_GÖRAN CARS

”Det jag tycker har varit hemskt positivt när jag ska summera den 
här kvällen är att det finns ingenting i det ni säger som jag skulle 
uppfatta som absurt och orealistiskt. Det är ingen som föreslår 
en multiarena för en halv miljard kronor, det skulle liksom aldrig 
gå att göra, utan tvärtom finns det en stor eftertänksamhet och 
ibland finns det ” å ena sidan å andra sidan” så jag tycker att om 
jag vore Uppsala kommun eller Uppsalahem så skulle jag ha en 
stor nytta av det som har komit upp den här kvällen och förra 
kvällen.”

TRAFIK

Minska bildominansen i området

Utökad kollektivtrafik.

Granitvägen, pulsådern i Eriksberg.

VÄSTERTORG

Den viktigaste mötesplatsen.

Alternativa lösningar för bilparkeringen på torget.

Torghandel och marknad.

Det nya ERIKSBERG

Inte en kopia av de stadskvaliteer som finns i centrala Uppsala.

Grön förortskaraktär

En levande stadsdel under alla årstider och tider på dygnet.

AKTIVITETER

Komplementerande aktiviteter till de som finns i innerstan.

Natur- Kultur

Utveckla Hågaån för informella och formella aktiviteter. 

BEBBYGELSE

Bygg för olika grupper och åldrar.

Byggnader som smälter in  och som anpassar sig till den befintliga 
stadsmiljön. 

Blandade upplåtelseformer.

Alla kostnadsnivåer.
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”Jag ska göra en liten summering för att se vad det var för huvuddrag 
vi kom fram till. Sedan ska det göras en noggrann sammanställning 
med varje synpunkt och detta kommer att läggas upp bland annat på 
hemsidan www.nyaeriksberg.se. 

Flera grupper var inne på frågan om biltrafik och trafik i området och 
jag uppfattade att den dominerande inställningen är en önskan att 
minska bildominansen. Konkreta exempel på det kan vara bilpooler 
och att se över parkeringsmöjligheterna. Det var någon grupp som sa 
att man ville ta bort bilarna från Västertorg och att Marmorvägen skulle 
kunna få en ändrad utformning som försvårar för bilåkandet, alltså 
biltrafikens hastighet. Parallellt med detta skulle man kunna satsa på en 
ökad kollektivtrafik, vilket inte är orimligt eftersom det ligger i Uppsala 
kommuns planer, samt på bättre cykelvägar. Samtidigt som man tycker 
detta säger några grupper att bilen är viktig. Dels är den viktig för många 
som är beroende av den personligen och dels för den kommersiella 
handeln vilket gör detta till en avvägningsfråga. Å ena sidan utgör 
fordonstrafiken uppenbarligen ett störande element i stadsbilden 
men å andra sidan en nödvändighet inte minst för den kommersiella 
servicen. Om man ska vara realistisk angående möjligheten att gräva 
ner parkeringar så går det ibland att skapa lösningar där man lägger 
parkeringen under jord men det kan också bli dyrt så man ska nog vara 
försiktig med att lova för mycket innan man har kollat vad kostnaden 
blir. Det jag tycker är det viktiga, och som jag kommer att återkomma till 
när jag talar om Västertorg, är att den här platsen är för många en viktig 
mötesplats som skulle kunna utvecklas till en attraktion i området. Därför 
bör man fundera på om man kan lösa parkeringsfrågan på något sätt.

Om vi sedan rör oss mot Västertorg, men inte direkt utan tar vägen över 
Granitvägen, så är den, som gruppen vi hörde tidigare sade, pulsådern i 

området samtidigt som den inte är världens roligaste gata. Jag gillade er 
presentation för den handlade om allt mellan stort till smått. Till exempel 
skulle återvinningsanläggningen vid Coop kunna se bättre ut. Vem kan 
förneka det? Det finns gröna ytor som ser ganska sorgliga ut och ni 
hade ideer kring garagelängorna och nedgrävningar som jag ser som 
intressanta tankar. Jag kan däremot inte säga, om jag ska vara ärlig, 
hur pass realistiska de är. Sedan gillar jag en tanke ni hade i den här 
gruppen och som kom fram utan att ni sade det, egentlingen, nämligen 
estetik, skönhet, stolthet och snygghet. Det tyckte jag ni illustrerade 
så elegant med att säga att man skulle kunna ha en tävling om den 
vackraste balkongen. Man skulle kunna systematiskt fundera på hur 
man kan använda vegetation och träd för att faktisk ge gatan en annan 
framtoning. Sådant är fullt möjligt, realistisk och inte särskilt kostsamt. 
Det handlar således mycket om att hitta de goda idéerna och förmedla 
att en gata som idag har vissa problem, för att den inte är så rolig, skulle 
kunna utveckla stora kvalitéer med ganska enkla medel. 

När det sedan gäller Västertorg så uttrycker tre grupper att det här är 
vår viktigaste mötesplats, den vanligaste mötesplatsen, och här gäller 
det att fundera på hur Västertorg kan utvecklas. Flera grupper nämnde 
möjligheten att ha torghandel eller andra kommersiella aktiviteter 
eller mötesplatsfunktioner kopplade till Västertorg och här har vi då 
problematiken med bilparkeringen som naturligtvis är ett sår i hela 
området och som skulle kunna utvecklas både till handels- och till 
mötesplats. Det finns skäl att fundera ett steg till. Hur kan man klara av 
tillgängligheten för dem som kommer med bil för att handla. Med det 
underlag som finns idag är det svårt att klara sig utan dem.

Vi pratade om Västertorg som mötesplats men vi kom också in på många 
andra mötesplatser. Hågaån fick många röster från flera grupper. Det 

SUMMERING_GÖRAN CARS
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är uppenbart att man där skulle kunna skapa mötesplatser av både 
informell karaktär, där man bara vistas och strövar i området, men också 
kunde göra platsen medvetet mer tillgänglig för att just uppmuntra allting 
från till exempel picnickar, eller vad det kan vara för någonting under 
sommartid, till mer organiserade fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och 
familjer. Sedan har vi den viktiga frågan huruvida ån ska muddras och 
jag fattade att muddring inte ska ske utan att det ska vara kor som gör 
jobbet istället. 

När vi ändå är nere i Hågadalen är det tid att titta på frågor om natur 
och det var någon grupp som så elegant sade att man måste koppla 
natur till kulturmiljö och kanske också till identitet. Det som är identitet 
för Eriksberg är utan tvekan den stora närheten till gröna kvalitéer. Jag 
tyckte att Alexander Ståhle visade det så illustrativt genom att redovisa 
hur många gröna kvadratmeter det finns per invånare. I Eriksberg finns 
det 115 och i innerstaden är det 5 kvm. Det här är naturligtvis någonting 
som är en del av identiteten och också en del av kvalitén. Det är en del 
av ert kulturlandskap. Angående detta sade två grupper med ganska 
enad röst att i Eriksberg vill ni inte ha en kopia av de stadskvaliteter som 
finns i centrala Uppsala. Det är inte så att Eriksberg är bättre än centrala 
Uppsala men de är två helt skilda miljöer. På samma sätt som centrala 
Uppsala, innerstan, har en massa innerstadskvaliteter så har Eriksberg 
andra kvalitéer som är mer av den gröna förortskvalitéen. Man kan säkert 
göra saker i Eriksberg, det är ni överens allihopa, men man ska inte 
försöka göra en kopia av Uppsala innerstad för det kan aldrig bli bra. 

Parker har vi inte varit inne på utan vi har talat allmänt om det gröna och 
det faller sig därför naturligt att fortsätta prata om parker. Här tyckte jag 
också att det kom förslag som jag uppfattar som lätta och rimliga och 
som faktisk skulle förhöja kvalitéerna. Det var gruppen som har jobbat 
med tema parker som, precis som Granitvägsgruppen, kom med ett 

antal konkreta förslag där man funderar över hur man kan komplettera 
vissa gröna parker och gröna områden med sittplatser och bänkar men 
även kom in på frågor om skötsel och brukarmedverkan. Säger man 
odlingslott så finns det ett jätteintresse överallt men det här att även 
ansvara över en bit park är inte alls en otänkbar tanke. Det vi vet idag är 
att kommunen ofta har ganska dåliga resurser att sköta grönområden 
och detta är ett exempel på hur man skulle vinna många kvalitéer genom 
att utveckla nya kvalitéer och ny skötsel. Jag tycker därför att de här 
tankarna om allt från brukarmedverkan till odlingslotter är intressanta. 
Gruppen kom även in på frågor om saker som jag inte kan ta ställning 
till. Behövs det toaletter, till exempel? Skulle man kunna anlägga 
löparslingor? Skulle man kunna ha någon form av organiserad 
verksamhet utan att ta bort de gröna kvalitéerna? Det får inte bli 
en jippopark utav ett grönområde utan vi får försiktigt fundera på 
kompletteringar. Om vi ser till aktiviteter sade ni några saker som jag 
tyckte var väldigt generella. Ni sade att när man funderar över aktiviteter 
så ska man tänka sig dem som ett komplement till de i innerstan. Man 
ska inte ha som ambition att allt som finns i centrala Uppsala också ska 
finnas i Eriksberg utan istället fundera på vad är det för saker som ska 
finnas här. När man tänker på det sättet finns det också skäl att fundera 
över hur man kan fånga olika åldrar. Jag tyckte gruppen som pratade om 
”från vaggan till graven” skulle kunna säga att det är ”från barnvagnen 
till rullatorn”. Det är ett ganska snyggt sätt att tänka på vad det är för 
typ för aktiviteter som ska komma in här. Det kom konkreta förslag om 
idrottsmöjligheter till exempel idrottshall, studieförbundsverksamhet, 
men även om lekplats och bibliotek. Alltihop som komplement till saker i 
centrala Uppsala men saker som kan vara viktiga här i Eriksberg. 

Vi fick också ett exempel som jag tycker var intressant nytänkande. 
Skolan har problem att fundera på. Det är som en öde plats. Hur kan 
man utveckla skolan för att ta bort de problemen? Där har vi exempel 
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som jag inte ens törs fundera över hur realistiska de är men som 
definitivt är värda att tänka på. Fritidsverksamhet på skolan, ökad 
delaktighet bland de unga med aktiviteter som sker utanför skoltid, 
skateboardmöjligheter och odlingsmöjligheter. Poängen som ni gjorde 
tycker jag var så stark. Ett område som avfolkas när skolan stängs 
skulle kunna ha skolan öppen och i och med att skolan är öppen vistas 
människor där och på så sätt minskar man vandalisering och busliv. Ett 
väldigt intressant sätt att tänka. 

Sedan har vi gårdsmiljöerna och där hade vi också en grupp som var 
fullastad med konkreta idéer. Gruppen summerade detta på ett elegant 
sätt att det vi vill åstadkomma i våra gårdsmiljöer är gemenskap. Det 
är det det handlar om och när man tänker så faller alla idéer på plats. 
Allt det ni har pratat om: grönska, odling, spel, lek, vatten, umgänge, 
användning även på vintern, fruktträd och bärbuskar är faktiskt saker 
man kan skapa en gemenskap kring och därmed skapa en kvalitét och 
en mötesplats i gårdsmiljön.

Slutligen kommer vi till boendet och det hade vi också uppe förra 
gången som en viktig fråga och det som glädjer mig är att ni idag inte 
sa någonting helt annorlunda än det ni sade förra gången. Det ni sa var 
att visst kan man tänka sig en bebyggelse här men det måste ske på 
Eriksbergs villkor. Det finns vissa principer som är viktiga och den första 
är att det måste vara en blandad bebyggelse i harmoni med det som 
redan finns. Det ska vara olika upplåtelseformer och olika kostnadsnivåer 
så att man kan få en blandad befolkning i området. Sedan finns det 
alltid specifika önskemål. Det nämndes till exempel ett äldreboende 
och flera grupper pratade om behovet av och angelägenheten i ett 
kollektivboende. Kopplad till boendet så finns också miljöfrågor i form av 
solpaneler och möjligtvis vindsnurror, varierade gatumiljöer, möjligheten 
att göra om vissa gator så att de inte uppmuntrar biltrafiken utan bilen 
anpassas till gång och cykel”.
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”Mycket bra 
workshop.”
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