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Nr 329. Motion av Robert Damberg och Maria Gardfjell (båda
MP) om att sk apa ett grönt stråk
mellan Funbo och Fjällnora
KSN-2012-0609

sträcker sig från Funbosjön till Trehörningen
samt att gatu- och samhällsmiljönämnden får i
uppdrag att inleda ett arbete för att skapa en
sammanhållen cykelväg från Uppsala till
Fjällnora. Motionen återges i ärendets bilaga
1.

Kommunfullmäktige

Remissbehandling
Ärendet har remitterats till gatu- och samhällsmiljönämnden och plan- och byggnadsnämnden. Remissvaren återges i bilaga 2 och
3.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg och Hilde Klasson (alla S) reserverar sig
till förmån för bifall till motionens andra attsats.
Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar
sig till förmån för bifall till motionen.
Uppsala den 7 november 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander,
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och
Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist,
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP),
Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och
Emma Wallrup (V).
Ärendet
Robert Damberg och Maria Gardfjell (båda
MP) har i motion, väckt den 26 mars 2012, yrkat att plan- och byggnadsnämnden får i uppdrag att utöka områdesbestämmelserna kring
Marielund att omfatta ett större område som

Båda nämnderna anför beträffande förslaget
om att utöka områdesbestämmelserna kring
Marielund, att den fördjupade översiktsplanen
(FÖP) för Funbo i sina riktlinjer redan värnar
det motionärerna vill, med undantag för utredningsområdet för bebyggelse vid Marielund.
Där har plan- och byggnadsnämnden påbörjat
ett programarbete i enlighet med intentionerna
i FÖP Funbo.
Vad gäller uppdraget om en sammanhållen
cykelväg konstaterar plan- och byggnadsnämnden att förslag till sträckning av en rekreationscykelväg redan finns med i FÖP:en och
att motionärerna föreslår en alternativ sträckning. Gatu- och samhällsmiljönämnden noterar
samma förhållanden och har beslutat att beakta
den alternativa dragningen i samband med
genomförandet av FÖP Funbo.
Föredragning
Kommunstyrelsen instämmer med nämnderna
beträffande en utökning av områdesbestämmelserna kring Marielund att det inte kan motiveras och saknar stöd i antagen FÖP.
FÖP Funbo föreslår inget bebyggelsetillskott i
det öppna landskapet kring samt söder om
Funbo. För Marielund säger planen att ny bebyggelse inom utredningsområdet ska föregås
av planutredning som klargör förutsättningarna
på lång och kort sikt för bland annat bebyggelse, rekreation, trafik, service och VAanslutningar samt ger anvisningar för hur kulturmiljön ska bevaras och utvecklas.
Det programarbete som kommunstyrelsen givit
plan- och byggnadsnämnden i uppdrag att ge-

nomföra får ge svar på vilken balans som ska
hållas mellan exploatering och bevarande/utveckling av grönstruktur. Detta programarbete samt de riktlinjer som finns i FÖP:en
bör vara tillräckliga för att säkerställa att bebyggelsen utvecklas i samklang med områdets
karaktär.
Vad gäller rekreationscykelvägen anser kommunstyrelsen att den i FÖP:en skisserade
sträckan har högst prioritet eftersom den på
delen mellan Marielunds station och västerut
förenar möjligheten till vardagscyklande
(skola, arbete, service) med rekreationscykling.
Motionärernas föreslagna alternativ från
Spångtorp och österut är inte genaste väg för

stadsbor och tätorten vid Bärby/Gunsta,
men kan tillsammans med FÖP:ens föreslagna
sträckning ge en möjlig rundtur med Fjällnora
och Gunsta som noder.
Gatu- och trafiknämnden har dock beslutat att
beakta
möjligheten
i
samband
med
genomförandet av FÖP Funbo. Samtidigt är
det av vikt att nämnden beaktar givna ekonomiska ramar då motionärernas föreslagna
alternativ kan innebära en fördyring.
Av ovanstående framgår att behov av ytterligare uppdrag inte föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till
beslut

