
 
 
 
Verksamhetsberättelse för år 2020 
 
Året började som vanligt med program för medlemmar och andra, men i mars accelererade 
restriktionerna för coronapandemin covid-19. All programverksamhet ställdes in och 
styrelsemötena skedde via zoom. Årsmötet hade planerats till tisdagen den 24 mars och 
handlingarna hade skickats ut. Men Träffpunkt Storgatan 11 stängde veckan innan. Årsmötet 
genomfördes genom att handlingar och förslag till beslut skickades ut med e-post till 
medlemmarna den 15 oktober. Eftersom ingen avvikande åsikt inkommit, fastställdes 
årsmötets beslut den 10 november enligt utskickade förslag.   
Föreningen har skrivit under Upprop kulturarv, vilket vill värna kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer. Svenska byggnadsvårdsföreningen och Kulturmiljöfrämjandet samt 
åtta andra kultur- och hembygdsföreningar bjöd till ett seminarium den 9 mars. Syftet med 
detta var att få till stånd en dialog mellan berörda parter och utveckla förslag till åtgärder som 
leder till ökad varsamhet med vårt kulturarv i plan- och byggprocesser.  
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid årets slut 191 medlemmar, en minskning med 32 från förra årsskiftet, 
fördelat på 34 som ej betalat medlemsavgift, 6 avlidna, 4 begärt utträde samt 12 nya 
medlemmar.  
 
Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Sten Åke Bylund, ordförande, PO 
Sporrong, vice ordförande, Gunnar Sundelin, sekreterare, Agneta Götlind, skattmästare, Bo 
Aronsson, Mats Börjesson, Mats Franzén, Birger Gustafsson, hemsidesansvarig, Carl Erik 
Bergold, Ulla Björkman, Mats Jonsell, Marianne Hamilton, Ulf Johansson Werre, Eva Rimm, 
Brita Rosborg, Tomas Klang, Per Hedfors. 
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden; två på Storgatan 11 och fem digitala via 
zoom samt täta mejlkontakter. 
Efter att Birger Gustafsson slutat i styrelsen har Mats Börjesson och Maria Wold Troell med 
firma Panterdata konstruerat om hemsidan. Maria Wold Troell har härefter blivit ansvarig. 
 
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 2020 har nedanstående yttranden, som återfinns på föreningens hemsida, avgivits till 
Uppsala kommun med flera instanser: 
8 januari Angående detaljplan för del av kvarteret Kvarnen. Överklagan 
17 januari Angående detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörnstorg. Granskning. 
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3 februari Angående ansökan från Uppsala skolfastighet AB om rivning av bostadshus, 
Flogsta 11:12 
12 februari Angående detaljplan för del av Fullerö 21: 66. Granskning 
18 februari Angående detaljplan för del av Kungsängen 37:4. Samråd 
17 februari Angående framtida konstverksamhet och lokalisering av konstmuseum i Uppsala 
kommun. Fördjupad utredning 
19 mars Angående detaljplan för kvarteret Sala. Granskning 
30 april Angående detaljplan för Seminariet. Granskning 
11 maj Angående detaljplan för kvarteret Hugin. Samråd    
12 maj Angående fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna 
23 maj Angående detaljplan för kvarteret Assar. Överklagan 
1 september Angående detaljplan för kvarteren Ängschampinjonen och Skogschampinjonen. 
Samråd 
20 september Angående detaljplan för kvarteret Sigrun. Samråd 
7 september Angående detaljplan för Kungsängen 37:4. Granskning 
7 september Angående detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. Främre Boländerna, etapp 1.   
Samråd 
4 november Angående detaljplan för Börjetull. Överklagan 
21 december Angående detaljplan för kvarteret Trudhem. Samråd 
 
Programverksamhet 
Föreningen samarbetar med Folkuniversitetet i programverksamheten. 
 
Onsdag 29 januari. Upplandsmuseet – mer än bara utställningar.  
Upplandsmuseets kulturmiljöverksamhet inskränker sig inte bara till att producera intressanta 
utställningar. Man arbetar också med kunskapsuppbyggnad rörande äldre bebyggelse och tar 
ställning i bevarandefrågor. Per Lundgren, bebyggelseantikvarie vid museet, berättade mer 
om detta samt tog också upp några aktuella fall i Uppsala. 
 
Tisdag 25 februari. Riksintresset Uppsala stad C 40 A.  
Stora delar av Uppsala stad ingår i ett s.k. riksintresseområde för kulturmiljövården. Vad 
innebär det och vad betyder det i förhållande till det kommunala planmonopolet? Varför är 
områdets gränser dragna som de är? Och vad betyder de för Uppsalas silhuett så viktiga 
siktlinjerna? Länsantikvarie Roger Edenmo redde ut begreppen för oss. 
 
Tisdag 24 mars. Har Föreningen Vårda Uppsala gjort någon skillnad?  
Måndag 18 maj. Utbyggnadsplanerna för Eriksberg.  
Ställdes båda in eller sköts upp på grund av coronapandemin. 
 
Söndag 13 september Konst-och arkitekturvandring i Gottsunda  
Kees Geurtsen ledde vandringen, som tog cirka en och en halv timme, (för 20 personer på 
grund av pandemin) med utgångspunkt i Gottsunda Kyrka.  
 
Debattartiklar och insändare 
Lördag 11 januari UNT Insändare Dags för omfattande rivningar, igen? (Sten Åke Bylund) 
 
Fredag 7 februari UNT Insändare Slottsbacken upplevs som att gå en kilometer (Mats 
Börjesson) 
 
Torsdag 27 februari UNT Insändare Museets placering viktig fråga (Mats Börjesson)   
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Fredag 28 februari UNT Debatt Kommunalt svek i planeringen. (Sten Åke Bylund, Mats 
Börjesson)  
 
Torsdag 26 mars UNT Debatt Kulturen ska vara lättillgänglig. (Tomas Klang) 
    
 
Söndag 12 april UNT Kultur Skynda att slutföra utredningen! (Tomas Klang)    
   
 
Torsdag 7 maj UNT Insändare Museibeslutet avgörande kulturellt vägval (Sten Åke 
Bylund, Staffan Lövgren)           
 
Måndag 11 maj UNT Insändare Rör inte Uppsalas grönområden Marianne Hamilton 
  
 
Torsdag 14 maj UNT Kultur ”Vi möts av en mur av offentlig tystnad” (Tomas Klang)  
                  
 
Torsdag 1 oktober UNT Debatt Vill inte Uppsala bli europeisk kulturhuvudstad? (Sten 
Åke Bylund)  
 
Tisdag 12 oktober UNT Insändare Vårt Uppsala - tätt eller rätt bebyggt (Ulf Johansson 
Werre)              
 
 
 
  
 
 
 
 
 
	


