




 

 

 

 
 

Nr 189. Svar på interpellation 
 
Hur ser kommunens politiska majoritet på 
torghandelns betydelse för ett levande lokal-
samhälle? 
Alliansen ser mycket positivt på torghandel. 
De senaste tre åren har torghandeln utökats. 
Handeln på Vaksalatorg, Fyristorg och St 
Eriksgränd har kompletterats med Bondens 
egen marknad vid resecentrum och utgör nu en 
plats för direktförsäljning för småföretagare 
och ekologiska lantbrukare. Torghandeln och 
den småskaliga försäljningen bidrar till större 
variation för konsumenterna vilket vi vill ut-
veckla och uppmuntra. Torghandel fyller både 
en viktig funktion som marknadsplatser men 
skänker också ett värdefullt inslag av social 
gemenskap och ett rikare stadsliv. 
 
Vilka åtgärder avser kommunledningen att 
vidta för att stärka torghandlen i Uppsala? 
Alliansen har under sitt majoritetstyre stärkt 
torghandeln i Uppsala. Interpellanten skriver 
att externa evenemangsarrangörer får rätt att 
nyttja Vaksalatorg vid sju tillfällen per år och 
att detta hindrar torghandeln på Vaksalatorg. 
Att torget är avstängt för större evenemang fler 
än fyra gånger per säsong är mycket ovanligt. 
Vid dessa större evenemang försöker kom-
munen i möjligaste mån anpassa torghandeln 
så att evenemang och torghandel kan dela på 
utrymmet. Det är loppiset som framförallt får 
flytta på sig vid dessa få tillfällen. Det är dock 
inte praktiskt möjligt att dela torget när evene-
mang behöver stora ytor som ofta inkluderar 
stora scener.  Uppsala behöver utveckla torg-
handeln men också utvecklas som turiststad. 
Ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv är det 
mycket positivt att arrengörer av större evene-
mang väljer Uppsala. Vaksalatorg utgör en av 
få större centrala evenemangsplatser. Ofta 
efterfrågas också både tillgång till torgets möj-
ligheter och Uppsala konsert och kongress. Av 
vissa ses Vaksala torg som en del av ett allt för 
litet konsert och kongresscenter. Det pågår ett 
arbete inom KSU för att utveckla fler evene-
mangsplatser, för större evenemang, i Uppsala. 
Ett exempel på detta är att vi nu bättre vill 
tillgängliggöra och utveckla kapområdet söder 
om Studenternas. Bland annat tågpendlare 
kommer framöver enkelt kunna ta sig till  

 
 
 
kapområdet från stationens södra uppgång, via 
gång- och cykelbron över Fyrisån, vid Industri-
staden. Denna infrastruktursatsning leder till 
att fler arrangemang som inte är kopplade till 
Uppsala konsert och kongress kan hänvisas till 
kapområdet.   
 
Inom kommunledningen arbetar vi ständigt 
med att utveckla Uppsalas stadsmiljö. Tidigare 
gatumiljöer som ensidigt nyttjades för biltrafik 
har nu byggts om för möjliggöra alternativa 
användningsområden. Dragarbrunnsgatan har 
öppnats upp med fler sittplatser och uteser-
veringar. I takt med att cykelstrategin och 
cykelplanen blir klar under 2012 är det också 
min förhoppning att vi kan lösa centrala cykel-
parkeringsbehov så att torget utanför Galleria 
dragarbrunn blir en bättre plats för möten och 
event, en ambition som interpellanten tycks 
stödja. 
 
Stefan Hanna  
Ordförande Gatu- och Samhällsmiljönämnden 
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