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KOMMUN 	 STADSBYGGNADSFORVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2015-10-08 	1FN-2015-0126 

Idrott- och fritidsnämnden 

Detaljplan Östra Sala Backe etapp 2 Uppsala kommun — 
SAMRÅD. PBN-2014-001124 
Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag till remissyttrande samt 
att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Planen skapar en tät bebyggelse med starkt begränsade möjligheter till idrott och motion. De 
två parker som redovisas i förslaget bör därför utfallnas med stor hänsyn till behovet av plats 
för främst spontan idrott. 

Tillkomsten av nya bostäder ökar trycket på att idrottens och fritidens behov kan tillgodoses i 
omgivande områden. Då man måste ta sig till andra delar av staden för att delta i olika 
idrottsaktiviteter måste detta kunna ske via säkra gång- och cykelvägar. GC-vägar nyttjas 
även för jogging, promenader, rullskidåkning, inlines mm vilket man bör ta hänsyn till vid 
utformningen. 

Vid all fysisk planering i Uppsala bör konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet beskrivas, 
främst ur ett folldnälsoperspektiv. Förutsättningar för platser och anläggningar för idrott, såväl 
i föreningsorganiserad som spontan faun, för medborgare i alla åldrar bör ingå i 
planbeskrivningarna. 

Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över förslaget till rubricerad detaljplan. 
Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse av ca 750 bostäder i det tidigare 
kraftledningsstråket längs Fyrislundsgatan. Även förskola, vårdboende och lokaler för 
centrumändamål ingår. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Planen skapar en tät bebyggelse. Det tillkommer ingen mark med planbeteckningen idrott och 
möjligheterna till idrott och motion inom planområdet är starkt begränsade. De två parker som 
redovisas i förslaget bör därför utfonnas med stor hänsyn till behovet av plats för främst 
spontan idrott. 

Tillkomsten av nya bostäder ökar trycket på att idrottens och fritidens behov kan tillgodoses i 
omgivande områden. Nännast Årstaskolans idrottshall och skolgård, Källparken, Årstaparken 
och Byggmästarparken. I Årstaparken bedrivs omfattande ungdomsfotboll av Vaksala 
Sportklubb och det är angeläget att den verksamheten även framöver kan fortsätta inom 
kommande etapp 3 av Östra Sala backes utveckling. 

Då man måste ta sig till andra delar av staden för att delta i olika idrottsaktiviteter måste detta 
kunna ske via säkra gång- och cykelvägar. GC-vägar nyttjas även för jogging, promenader, 
rullskidåkning, inlines mm vilket man bör vara medveten om och ta hänsyn till vid 
utformningen. 

Planförslaget saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet. 
Vid all fysisk planering i Uppsala bör konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet beskrivas, 
främst ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar för platser och anläggningar för idrott, såväl 
i föreningsorganiserad som spontan folin, för medborgare i alla åldrar bör särskilt ingå i 
planbeskrivningarna. 

Stadsbyggmadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 



IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Handläggare 
Larsson Sten 

Datum 	 Diarienummer 
2015-10-09 	1FN-2015-0126 

KOMMUN 

FÖRSLAG 
Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan Östra Sala Backe etapp 2 Uppsala kommun - 
SAMRÅD. PBN-2014-001124 

Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över förslaget till rubricerad detaljplan. 

Planen skapar en tät bebyggelse. Det tillkommer ingen mark med planbeteckningen idrott och 
möjligheterna till idrott och motion inom planområdet är starkt begränsade. De två parker som 
redovisas i förslaget bör därför utfoimas med stor hänsyn till behovet av plats för främst 
spontan idrott. 

Tillkomsten av nya bostäder ökar trycket på att idrottens och fritidens behov kan tillgodoses i 
omgivande områden. Närmast Årstaskolans idrottshall och skolgård, Källparken, Årstaparken 
och Byggmästarparken. I Årstaparken bedrivs omfattande ungdomsfotboll av Vaksala 
Sportklubb och det är angeläget att den verksamheten även framöver kan fortsätta inom 
kommande etapp 3 av Östra Sala backes utveckling. 

Då man måste ta sig till andra delar av staden för att delta i olika idrottsaktiviteter måste detta 
kunna ske via säkra gång- och cykelvägar. GC-vägar nyttjas även för jogging, promenader, 
rullskidåkning, inlines mm vilket man bör vara medveten om och ta hänsyn till vid 
utformningen. 

Planförslaget saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet. Idrotts-
och fritidsnämnden anser att i all fysisk planering i Uppsala bör sådana konsekvenser 
beskrivas, främst ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar för platser och anläggningar för 
idrott, såväl i föreningsorganiserad som spontan form, för medborgare i alla åldrar ska särskilt 
beskrivas. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, idrotts- och fritidsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: idrotts-fritidsnamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  





Sida 1 av 1 

Från: 	 Selling Ewa 
Skickat: 	 den 23 september 2015 14:07 
Ämne: 	 VB: Detaljplan Östra Sala Backe etapp 2 Uppsala kommun - SAMRÅD 24 

september -- 5 november 2015 

Hej 

Korrigerat diarienumret skall vara 2014-001124. 
Ber om ursäkt för detta. 

Detaljplan för Östra Sala Backe etapp 2, Uppsala kommun 

är på samråd mellan 24 september och 5 november 2015. 
Normalt planförfarande. Diarienummer 2014-001124 

Läs handlingarna på https://www.uppsala.se/stadsplanering  

Skicka dina synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast 5 november 2015. 
Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller e-post: plan- 

byggnadsnamnden@uppsala.se   
Se mer information på vår webbplats, https://www.uppsaia.se/Boende-och-trafik/stadsutveckling-och- 
planering/ 

Ewa Selling 
Planadministratör 

Postadress: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72745 09 
e-post ewa.sellindauppsala.se   
webbadress: www.uppsala,se  
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