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Fördjupad utredning kring möjligheten at t
t illskapa permanent öppen vägg i Gränby

Förslag t ill beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att ta emot förslaget på fördjupad utredning kring möjligheten att tillskapa
permanent öppen vägg i Gränby,

2. att uppdra åt enheten för offentlig konst att tillse att den öppna väggen uppförs
enligt förslag,

3. att uppdra åt Fritid Uppsala att ta fram en rutin för drift och verksamhet och
därefter ansvara för den öppna väggen, samt

4. att avsätta 150000 kr för projektet under år 2022.

Ärendet

Kulturförvaltningen har i uppdrag att lämna förslag på hur en öppen vägg kan
permanentasi Uppsala kommun samt kostnadsberäkning för detta. Även förslag på
var ansvaret för drift men bland annat pedagogisk verksamhet ska ligga.Nu föreligger
förslaget.

Beredning

Beredningen av ärendet har gjorts av kulturförvaltningen i samarbete med
stadsbyggnadsförvaltningen. Beredningen har gjorts med utgångspunkt i det tidigare
ärendet Utvärdering av tillfällig öppen vägg i Uppsala kommun.

Kulturförvaltningen Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse t ill Kulturnämnden 2022-05-12 KTN-2020-00324

Handläggare:
Anna Ehn,Tove Otterclou
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Föredragning 

Bakgrund 

Kulturförvaltningen uppförde under år 2021 en provverksamhet av öppen vägg i Kap-

området. Försöket utvärderades med positivt resultat och föranledde ett nytt uppdrag 
att ta fram förslag på hur den öppna väggen ska kunna permanentas samt kostnader 
för detta. I uppdraget ingår förslag på fördelning av ansvaret för den öppna väggen där 

uppförandet och drift ingår.  

I samband med att Gränby grönområde ska utvecklas för att bli mer attraktivt föreslås 
parken bli platsen för en öppen vägg. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en 

plan för omdaningen och i den ritat in en plats för en öppen vägg. Platsen uppfyller 
viktiga kriterier som uppmärksammandes i utvärderingen genom att ha toaletter i 

närheten, god belysning och hög tillgänglighet. 

Förslaget 

Kulturförvaltningens förslag är att använda en i området befintlig container, flytta den 

till den av stadsbyggnadsförvaltningen anvisade platsen, se Bilaga 1, och klä in den 

med träskivor. För att tillskapa en fungerande plats behöver området markberedas, få 
belysning och sittplatser. Vidare två sorters sopkärl, en för vanliga sopor och en för 

använda sprayburkar som sorteras som miljöfarligt avfall. Tömning av kärlet för 
miljöfarligt avfall kan utföras av stadsbyggnadsförvaltningen men belasta 

kulturförvaltningens budget.  

Den öppna väggen ska finnas för alla och envar att använda för konstnärlig 
verksamhet. I närområdet finns Gränby allaktivitetshus. Fritid Uppsala har genom 

Gränby allaktivitetshus i uppdrag att erbjuda eftermiddagsverksamhet i direkt 

anslutning till skoldagen för barn och unga. Verksamheten har ett stort intresse av att 

arbeta pedagogiskt med den öppna väggen och inkludera den sin verksamhet. De 
samverkar med lokala föreningar och andra aktörer och ser möjligheter att utforma 

pedagogiska fritidsaktiviteter kring den öppna väggen. Intresse finns från både 

allaktivitetshuset och fritidsgårdarna för att arbeta med feriearbetare så som Fritid 

Uppsala gjorde förra året vid Kap och väggen där i ett lyckat samarbete. Även ett 
samarbete med områdesvärdar som ronderar i Gränbyparken kan inledas. I 
samplanering med aktörer i området kan platsen bli en mötesplats och ett nav i 
parken. Kulturförvaltningen föreslår att ansvaret för den öppna väggen läggs på Fritid 

Uppsala. I ansvaret ska ligga att ta fram en rutin för pedagogisk verksamhet och den 
praktiska driften.  

Bygglovsansökan och tillsyn för att den öppna väggen uppförs liksom fakturor i 
uppförandefasen föreslås att Offentlig konst hanterar. Därefter överförs ansvaret till 
Fritid Uppsala. 

Arbetet med att uppföra väggen kan påbörjas under när bygglov är godkänt. Beräknad 
byggstart är tidig höst 2022.  

Ekonomiska konsekvenser 

Den sammanlagda kostnaden för projektet är 424 000 kr. Av denna summa får 
stadsbyggnadsförvaltningen bidrag av Boverket på halva summan av de kostnader 
som ingår i ombyggnaden av parken. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar helt för 

delar av kostnaderna för att möjliggöra iordningställandet av platsen för den öppna 
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väggen och kulturförvaltningen ansvarar sedan för övriga kostnader. Den uppskattade 

kostnaden för uppförandet av den öppna väggen, blir för kulturnämnden 150 000 kr, se 
Bilaga 2.  

 
Driftskostnaden blir därefter 1000 kr per tömning av sopkärl för miljöfarligt avfall, 
uppskattningsvis 10 000 kr per år. Därutöver eventuell övermålning om något 
olämpligt skrivs på väggen uppskattningsvis 1000 kr/tillfälle och vart femte år 30 000 kr 
för att byta träfasaden på containern. Driftmedel för detta behöver tillföras Fritid 

Uppsala. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2022 

 Bilaga 1, karta 

 Bilaga 2, budget  

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör  

 

 



”HJÄRTAT”

”PLASK”

”KONSTPLATS”
ÖPPEN VÄGG

UTEGYM

toaletter

grill

PARKTORG

2022-03-03

FÖRSLAG PÅ PLATS FÖR ”ÖPPEN VÄGG” 
MED CENTRALT LÄGE I GRÄNBYPARKEN

BEFINTLIG CONTAINER IORDNINGSTÄLLS
SITTVÅGOR ÅTERANVÄNDS
BELYSNING
GRILL + SITTPLATSER
NÄRHET TILL TOALETTBYGGNAD
NÄRHET TILL ANDRA AKTIVITETER 

BEFINTLIG CONTAINER KLÄS MED PLYWOOD UTVÄNDIGT, 
FÖRSLAG: UTSTICKANDE TAK MED BELYSNING. 
EVENTUELLT ETT ”GRÖNT TAK” MED VÄXTLIGHET 

INSPIRATIONSBILD CONTAINER
 

”SITTVÅGOR” 
DE TVÅ BEFINTLIGA SITTMÖBLERNA I PARKEN SNYGGAS TILL OCH 
FLYTTAS NED TILL DEN NYA PLATSEN MED ÖPPEN VÄGG .
(MÖBLERNAS GAVLAR SKULLE KUNNA INGÅ I ÖPPEN VÄGG)
 



Bilaga 1. Kostnadsfördelning SBF och KTF för öppen vägg i Gränbyparken

Arbete som utförs av SBF, internfaktureras sedan KTF av SBF, kostnaden blir halva summan då halva täcks av medel från Boverket
Materialskiljande lager 14765
Förstärkningslager 57259
Slitlager av stenmjöl 48399
Växtbädd typ 1 och 2, jord 5559
Avjämning av växtbädd 372
Sådd av gräs 182
SUMMA 126536
Halva summan 63268

Utförs av SBF, internfaktureras sedan KTF av SBF, hela summan
Flytt av container 2560
Flytt av sittgradänger 3082
SUMMA 5642

Bekostas och utförs av SBF
Vegetationsavtagning 39716
Elstolpar, 2 st inkl belysning 113000
Beläggning av storgatsten 58476
SUMMA 211192
halva summan bekostas av Boverket 105596

Bekostas och utförs av KTF
Inklädning av container 35000
Bygglov 30100
Kostnad för skyltning mm 16090

81190
RESULTAT:

63268
5642

81190
TOTAL SUMMA FÖR KTF 150100

TOTAL SUMMA FÖR SBF 105596


	Fördjupad utredning kring möjligheten att tillskapa permanent öppen vägg i Gränby0
	Fördjupad utredning kring möjligheten att tillskapa permanent öppen vägg i Gränby
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Beredning
	Föredragning
	Bakgrund
	Förslaget

	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag



	Bilaga 1 Karta
	Bilaga 2 Budget
	Blad1


