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Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens förslag till yttrande samt
att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden

Sammanfattning
Planförslaget innehåller ingen planlagd mark för idrott. En förtätning med fler bostäder ökar
behovet av platser och anläggningar för idrott och fysisk aktivitet vilket måste tillgodoses i
intilliggande områden. Nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till yttrande samt sända
detsamma till plan- och byggnadsnämnden
Ärendet
Detaljplaneförslaget för Årsta torg är ute för samråd mellan 20 maj och 2 september 2016.
Planens syfte är att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig
service samt att tillskapa ett nytt torg. En förtätning med fler bostäder ökar behovet av platser
och anläggningar för idrott och fysisk aktivitet vilket måste tillgodoses i intilliggande
områden. Främst berörs Årstaparken med befintliga platser och anläggningar för organiserad
och spontan idrott såsom bollplaner, motionsspår och andra platser för rörelse och motion.
Även efterfrågan på tider i idrottshallarna ökar och behovet av ytterligare idrottshall
samordnas med skolans lokalbehov.
Planprogrammet för Östra Sala backe visar på kommunens viljeriktning och
mål för en utveckling av hela område samt förutsättningar för och konsekvenser av en
utbyggnad.
http://ostrasalabacke.uppsala.se/Global/Ostra Salabacke/Om%20Proiektet/dokument/Planprogram Ostra Sala
backe webb.pdf

Hela utbyggnaden av Östra Sala backe innebär en kraftig tillökning av antal bostäder. Det är
nödvändigt för Uppsalas framtid. Men utvecklingen sker utan att något tillskott av planlagd
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mark för idrottsändamål hittills har gjorts. Trycket på att tillgodose idrottens behov, särskilt
för östra delen av staden med dess omland, ökar och förs över på kommande etapper av Östra
Sala backes utveckling och det är därför viktigt att den kommande utbyggnaden inrymmer
lokaler och anläggningar för idrott och fysisk aktivitet.

Nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till yttrande samt sända detsamma till plan- och
byggnadsnämnden
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Man kan förstå att en utveckling av Årsta torg och dess centrumfunktioner har svårt att också
inrymma planlagd mark för idrottsändamål.
Men en förtätning med fler bostäder ökar behovet av platser och anläggningar för idrott och
fysisk aktivitet vilket då måste tillgodoses i intilliggande områden. Främst berörs Årstaparken
med platser och anläggningar för organiserad och spontan idrott såsom bollplaner,
motionsspår och andra platser för rörelse och motion.
Även efterfrågan på tider i idrottshallar ökar och behovet av ytterligare idrottshall måste
samordnas med skolans lokalbehov.
I all planering av olika lokaler och platser för idrott och andra aktiviteter, särskilt för barn och
unga, är det viktigt att så långt det är möjligt säkerställa att transporter och angöring kan ske
tryggt och säkert.
Hela utbyggnaden av Östra Sala backe innebär en kraftig tillökning av antal bostäder. Det är
nödvändigt för Uppsalas framtid. Men utvecklingen sker utan att något tillskott av planlagd
mark för idrottsändamål hittills har gjorts. Trycket på att tillgodose behoven för idrott och
fysisk aktivitet, särskilt för östra delen av staden med dess omland, ökar och förs över på
kommande etapper av Östra Sala backes utveckling.
Detaljplaner för att möjliggöra ytterligare bostäder i Uppsala bör beskriva konsekvenserna för
fysisk aktivitet, främst ur ett folkhälsoperspektiv.
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