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 Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Ansökan om utdelning av medel ur Frans Otto Törnlunds stiftelse 

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

 

att årets utdelning av medel från Frans Otto Törnlunds stiftelse skall gå till att delfinansiera den 

servicebyggnad med två tillgänglighetsanpassade toaletter som ska byggas med start i augusti 2018 

vid Groaplan i Gamla Uppsala. Servicebyggnaden anläggs i samband med en generell upprustning av 

Groaplan och ombyggnation av entrén in till det kulturhistoriska området.  
 

Ärendet 
Kommunen förvaltar ett 30-tal stiftelser som donerats av personer i Uppsala. En av dem är Frans Otto 

Törnlunds stiftelse som har som ändamål att ”…i första hand att stadens trottoarer och gångbanor 

sättas uti gott och bra stånd för gående personer, och allmänna promenader och dess platsers 

underhåll. Och för ordnandet i staden uti sanitärt hänseende, där så kan behövas”...   

 

Valet av objekt har skett med motiveringen att Gamla Uppsala är ett av stadens största besöksmål. Nu 

skapas nya möjligheter att omgestalta entrén in till högarna-området i och med att järnvägen numera 

passerar under jord. Ombyggnationen av Groaplan innebär att Disavägen rätas ut. Då erhålls en rak 

entré mot Gamla Uppsala museum och kungshögarna. I samarbete med Statens Fastighetsverk 

planerar kommunen att stamma upp träd, ta bort döda almar och sly så att det finns möjlighet att se 

museet och högarna på ett helt annat sätt än idag. Förändringen av Disavägen innebär också att vi har 

möjlighet att skapa en sammanhållen plats som kan binda samman parkeringen med omgivande 

turistmål/verksamheter och skapa en mycket mer välkomnande miljö än vad Groaplan är idag. 

 

Anläggandet av en servicebyggnad med toaletter är ett starkt önskemål från de aktörer som bedriver 

verksamhet i området och från de många turister likväl som motionärer som besöker området.  

 

Årets utdelning uppgår till 374 000 kronor. Den totala kostnaden för servicebyggnaden med de två 

tillgänglighetsanpassade toaletterna uppgår till ca 1.25 miljoner kronor. Fondens utdelning 2017 och 

2018 bidrar därmed till finansieringen av toaletterna, som i övrigt finansieras av investeringsmedel 

som finns avsatta i investeringsplaneringen.  
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