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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Svar på interpellation från Stefan Hanna (-) om 
att skapa en ”Vackra stigen”  
Stefan Hanna (-) ställer ett antal frågor/påståenden om vad jag tycker om 
möjligheterna att skapa en ”Vackra stigen” i Uppsala.  

Uppsala Kommun/Destination Uppsala arbetar idag aktivt för att öka Uppsalas 
attraktivitet för besökare, skapa fler reseanledningar och aktiviteter för att förlänga 
besöket - och det behöver vi fortsätta med!  

Vi deltar aktivt i utvecklingsgrupper för flera av stadens områden där vi bejakar 
intressen för att skapa attraktivitet och upplevelser för besökare både i city och på 
landsbygden. Vi för också nära dialog med näringsidkare inom besöksnäringen för att 
skapa möjligheter för dem att utveckla sina verksamheter. Vi genomför löpande 
intervjuer med besökare för att öka kunskap om reseanledningar, intresse och vad 
man gör under sitt besök i Uppsala. Syfte att lära oss mer om våra besökare och 
identifiera utvecklingsbehov.   

Vi har ett nära samarbete med Uppsala Citysamverkan vilka jobbar med stöd från 
Uppsala Kommun för en levande och attraktiv stadskärna för både Uppsalabor och 
besökare. I innerstadsstrategin för Uppsala nämns utveckling av kulturstråket som en 
prioriterad inriktning: Uppsalas mest värdefulla historiska miljöer ska knytas samman 
och aktiveras genom att skapa fler målpunkter. 

Anser du att Uppsala kommun bättre kan göra centrala Uppsala attraktivt för turister?  
Ja! Allt går att utveckla, i takt med omvärlden.  

Tror du att ett skyltat promenadstråk som leder Uppsalabor och turister längst en vacker 
led med intressanta berättelser kan öka Uppsalas attraktion som turistort? Det låter som 
en trevlig aktivitet för besökare på plats men kanske inte något som lockar nya 
besökare. 

Tror du att sponsorer kan vara intresserade av att bidra till att göra Uppsala till en 
attraktivare turistort? Ja, och det görs redan idag genom tex Världsklass Uppsala och 
Uppsala Convention Bureau. Självklart tittar vi löpande på hur vi utvecklar och hittar 
fler samarbeten.  

Erik Pelling (S) 
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