
 
 
 

Verksamhetsberättelse för år 2019 

 
Medlemmar 

Föreningen hade vid årets slut 223 medlemmar, en minskning med 8 från förra årsskiftet. 

 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Sten Åke Bylund, ordförande, PO 

Sporrong, vice ordförande, Gunnar Sundelin, sekreterare, Agneta Götlind, skattmästare, Mats 

Börjesson, programansvarig, Birger Gustafsson, hemsidesansvarig, Carl Erik Bergold, Ulla 

Björkman, Mats Jonsell, Marianne Hamilton, Eva Rimm, Brita Rosborg, Tomas Klang, Per 

Hedfors, Johan Dellbeck, t o m 29 november. 

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden samt täta mejlkontakter. 

 

Revisorer: Ann-Christin (Kia) Lindblom, Anders Lönnqvist  

Revisorssuppleanter: Margareta Brattström, Anna Hultqvist 

Valberedning: Ulla Björkman, sammankallande, Anna Nilsén, Mats Wahlberg 

Arkivarie: Mats Wahlberg 

 

Yttranden 

Under 2019 har nedanstående yttranden, som återfinns på föreningens hemsida, avgivits till 

Uppsala kommun med flera instanser: 

 

7 januari Ang detaljplan för kvarteret Ubbo. Samråd 

7 januari Överklagan av detaljplan för Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74 

15 mars Ang detaljplan för del av Fullerö 21:66. Samråd 

23 mars Ang detaljplan för Kalle Blanks väg. Samråd 

28 april Ang detaljplan för Börjetull. Samråd 

29 april Ang detaljplan för del av kvarteret Dagfrid. Samråd 

2 maj Ang detaljplan för Luthagen 13:1, Seminariet. Samråd 

13 maj Ang detaljplan för Hammarparken. Samråd 

4 juli Ang detaljplan för kvarteret Leoparden. Samråd 

22 juli  Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen av detaljplan för kvarteren Vinghästen 

m fl och Sagan m fl 

30 augusti Ang detaljplan för kvarteret Kvarnen. Samråd 

2 oktober Ang detaljplan för kvarteret Ångkvarnen. Samråd 

4 oktober Ang rivningslov för rivning av restaurangbyggnad Blå Korset på Fjärdingen 32:1 

4 oktober Ang detaljplan för del av kvarteret Assar. Granskning  

31 oktober Ang detaljplan för kvarteret Kvarnen. Granskning 

12 december Ang detaljplan för kvarteret Sala. Samråd 

16 december Ang detaljplan för ny skola i Gottsunda. Samråd 



Programverksamhet 

Föreningen samarbetar med Folkuniversitetet i programverksamheten. 

 

Torsdag 7 februari. Mari Saretok berättar om Mari Simmulsons liv och konstnärskap ur en 

dotters perspektiv. 

 

Torsdag 14 mars. Effekter av förtätning av stadsmiljöer. Förtätning ska baseras på kunskap. 

Per G. Berg, professor i landskapsarkitektur, SLU, har visat att det går att ta fram ett bra 

kunskapsunderlag, där både hårda och mjuka data ingår baserat på faktorer om hur människor 

trivs och mår bra.  

 

Torsdag 11 april. Uppsala – en stad i ständig förändring. Efter årsmötet gav Sten Åke Bylund, 

föreningens ordförande, en återblick på planeringsideal och stadsbyggande under 50 år. 

 

Torsdag 9 maj. Stadsträdgårdsmästare Anders Larsson talade om sin vision om 

sammanhängande grönstråk i Uppsala.  

 

Torsdag 12 september. Bortträngning pågår: Renovräkning som kulturellt trauma. Åse 

Richard, doktorand vid Institutet för bostads- och urbanforskning, studerar hyresgästers 

erfarenheter av så kallad renovräkning, varmed menas att hyresgäster flyttar efter en 

renovering för att hyran blivit så hög att man inte har råd att bo kvar.  

 

Torsdag 17 oktober. Integration och grannskap – hur kan staden hålla samman? Susanne 

Urban, universitetslektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning, beskrev hur olika 

ideal för integration har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika ansatser och antaganden 

som gjorts och vilka empiriska stöd det finns för dem. Genom att teori och forskning om 

integration, grannskap och segregation knyts samman ges en översikt över olika synsätt på 

hur staden och samhället ska hålla samman. 

 

Torsdag 14 november. Carl-Gustaf Thornström, professor vid SLU, berättade om Kampen om 

Övre Slottsgatsområdet på 1970-talet. 

 

Torsdag 5 december. Eva Sterte, VD, Uppsala Kommun Sport– och Rekreationsfastigheter 

AB, berättade om Arenabyggen längs Södra Åstråket som en del i Uppsalas utveckling. 

 

Debattartiklar 

Söndag 14 april. UNT Debatt Handel i Fullerö ökar trafiken (Sten Åke Bylund, Mats 

Börjesson).  

 

Måndag 15 april. UNT Debatt Slottet — inte bästa läge för konsten! (Tomas Klang).  

 

Fredag 22 november. UNT Insändare Matsalen på Ackis bör bevaras. (PO Sporrong). 

Matsalsbyggnaden bör inte rivas bland annat på grund av sina arkitektoniska kvaliteter. 

 

Måndag 2 december. UNT Debatt Satsa på kulturen kring kvarteret Ångkvarnen. (Sten 

Åke Bylund).  

 

 

 

 


