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Nr 110. Motion av erik Pelling och Ra-
hima Ortac (båda S) om att utveckla 
Gränbyparken
(KSN20100668)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att uppdra till fritids och naturvårdsnämn
den att inom ramen för det pågående arbetet 
med Gränbyparken och Gränby sportfält utre
da och konsekvensbeskriva möjligheterna att 
inrymma ett naturbad, samt

att därmed besvara motionen. 
Marlene Burwick, Hilde Klasson, Bengt 

Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen.

Uppsala den 10 augusti 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hameni
us (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Hilde Klasson, Bengt 
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander (M), 
Karin Ericsson (C), Milischia Rezai (S), Frida 
Johnsson (MP) och Emma Wallrup (V).

Sammanfattning
Erik Pelling och Rahima Ortac har i en mo
tion föreslagit att Gränbyparken utvecklas till 
en mötesplats för Gränby med ett sammanhål
let park och friluftsområde för idrott, lek och 
bad. Berörda nämnder anser att motionens in
tentioner i väsentlig del ligger i linje med redan 

upprättade planer, program och tagna beslut 
och därmed den utveckling som bör ske.

Ärendet
Erik Pelling och Rahima Ortac har i motion, 
väckt den 12 december 2010, föreslagit att kom
munfullmäktige uppdrar till fritids och natur
vårdsnämnden att i samråd med berörda parter 
utveckla Gränbyparken, Gränby sportfält och 
4Hgården med dess betesmarker till ett sam
manhållet park och friluftsområde för idrott, 
lek och bad. Motionen återges i bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen är remitterad till fritids och natur
vårdsnämnden (FNN), bilaga 2, och fastig
hetsnämnden (FSN), bilaga 3. Remissvaren 
utsändes separat.

FNN anser att redan upprättade planer, pro
gram och tagna beslut ligger i linje med mo
tionens intentioner och därmed den utveckling 
som ska ske i området. Nämnden finner också 
frågan om naturbad intressant men vill med 
hänsyn till de osäkerheter som råder avseende 
Uppsala Arena och vilka konsekvenser detta 
får för Gränbyparken, att frågan om naturbad 
utreds i särskild ordning innan man kan vidare
utveckla idén i de pågående planerna.

FSN anger att detaljplaneprogram för Grän
by centrum och arena ger riktlinjerna för den 
fortsatta detaljplaneprocessen och att en större 
förändring av sportfältet och Gränbyparken på
går och planeras i ett långsiktigt projekt. FSN 
är positiv till att exploateringsmedel avsätts 
för utveckling av Gränbyparken i takt med att 
exploateringsprojekt aktualiseras i närområ
det men tror inte att området kan finansieras 
enbart via exploateringsmedel. Mot bakgrund 
av detta anser nämnden att investeringsmedel 
bör avsättas i ansvarig nämnds budget för att 
skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
genomförandeplanering.

Föredragning
Kommunstyrelsen anser i likhet med remissin
stanserna att redan upprättade planer, program 
och tagna beslut ligger i linje med motionens 
intentioner. Styrelsen föreslår att möjlighe
terna till ett naturbad i Gränbyparken studeras 
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och prövas inom ramen för den pågående pla
neringen därför att Uppsala har få naturbad.  

Ekonomiska konsekvenser
I uppdraget ingår att beskriva de ekonomiska 
konsekvenserna. Fritids och naturvårdsnämn
den har att bedöma möjligheterna att inrymma 
dessa inom sina ramar och även väga detta 
gentemot andra angelägna projekt.

Bilaga 1
Uppsalas östra stadsdelar har få parker, långt till 
attraktiva friluftsområden och saknar badmöj
ligheter. När Gränbyfältet anlades var tanken 
att i någon mån väga upp den bristen och redan 
på 60talet lanserades därför bland annat idéen 
om ett naturbad. Uppsalas östra stadsdelar har 
vuxit mycket sen dess men parkbristen har be
stått. Med nära 800 barn på en och samma kom
munala lekplats i Gränby och fler bostäder på 
gång i bland annat i Gränby backar och längs 
Fyrislundsgatan är det dags att ge Gränbyfältet 
ett rejält ansiktslyft och göra Gränbyparken, 
Gränby sportfält och 4Hgården med dess be
tesmarker till ett sammanhållet park och fri
luftsområde för idrott, lek och bad! Här är fyra 
utvecklingsidéer för Gränbyfältet:
1. Gränbyparken utvecklas till en mötesplats 

för Gränby och de östra stadsdelarna med 
ett attraktivt och lekfullt naturbad som en 
av huvudattraktionerna. Vintertid kan ba
det användas för skridskoåkning. De lokala 
koloniodlarna får fortsatt goda utvecklings
möjligheter samtidigt som parkens stora 
gräsytor utformas så att de inspirerar till lek, 
spontanidrott och samvaro. Ett café som ser
var både badet och parken lockar besökare 
och förlänger säsongen. Den befintliga lek
parken utvecklas till en temalekplats som i 
sig blir ett utflyktsmål för barnfamiljer.

2. Gränby Sportfält har fokus på träning och 
integreras med parken. Här byggs den nya 
innebandy och friidrottshallen samt ban
dyhallen och här ges utrymme för sponta
nidrott som t.ex. skate och beachvolley. Här 
finns även plats för en framtida friidrotts
anläggning utomhus vilket skulle samla fri
idrotten sommar som vinter.

3. Natur och kulturmiljöparken med Gränby 

4Hgård och dess omgivande kulturland
skap tas tillvara. Gården fortsätter att hävda 
ett levande jordbrukslandskap. Gränby Lin
néminne och andra intressanta sevärdhe
ter i området, värnas och visas. Områdets 
skyddsvärda flora och fauna med rödlistade 
arter som Finnögontröst och Större vatten
salamander värnas.

4. Det nya sammanhållna Gränbyfältet förses 
med tydliga entréer, nya informationstavlor 
och bättre skyltning. Här ryms också fler 
promenadstigar samt ett motionsspår.

 
Ett naturbad som en del i uppgraderingen av 

Gränbyfältet skulle ge östra Uppsala en stads
delspark värd namnet och skapa ett attraktivt 
utflyktsmål för alla Uppsalabor. Här finns 
också möjligheten att skapa ett miljövänligt 
och klorfritt bad för alla åldrar som tål mänga 
besökare och som klarar EU:s tuffa krav på 
vattenkvalitet. Som i ett naturligt våtmarks
ekosystem renas vattnet med hjälp av stenar, 
vass och mikroorganismer i separata dammar. 
Midgårdsbadet i Sigtuna med sina fyra bas
sänger, hopptorn, klättervägg och vattenrutch
bana blev sommaren 2010 det första biologiskt 
renade badet av den här typen i Norden men 
tekniken är beprövad och används i många 
andra länder.

Med ett växande Gränby Centrum, en even
tuell arena i dess omedelbara närhet och ett 
framtida Gränby Centrum Norr samt den fort
satta utbyggnaden av bostäder i de östra stads
delarna kommer parkbristen att accentueras. 
Möjligheterna att få exploatörer och det lokala 
näringslivet att vara med och bekosta utveck
lingen av områdets stora grönområde – Grän
byfältet  – bör därför vara goda.

Med anledning av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra till Fritids och naturvårdsnämn
den att i samråd med berörda parter utveckla 
Gränbyparken, Gränby sportfält och 4Hgår
den med dess betesmarker till ett sammanhål
let park och friluftsområde för idrott, lek och 
bad.




