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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Medel ur Frans Otto Törnlunds stiftelse  

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att årets utdelning av medel från Frans Otto Törnlunds stiftelse ska gå till att 

stärka och rusta upp Flusterpromenaden mellan Flusterfontänen och 

Hamnspången med en tydligare inramning och fler sittplatser som inbjuder till 
promenader och rekreation i en vacker miljö.  

Ärendet 

Årets utdelning från Frans Otto Törnlunds stiftelse uppgår till 230 000 kronor. Förslaget 

är att hela årets utdelning från stiftelsen ska gå till att finansiera en upprustning av 
Flusterpromenaden mellan Flusterfontänen och Hamnspången.  

Mellan Stadsträdgården och Fyrisån löper Flusterpromenaden som är ett väl 

frekventerat promenad, motions och cykelstråk. För att stärka sträckan mellan 
Flusterfontänen och Hamnspången, samt koppla ihop sträckan söderut förbi 

Studenternas och vidare mot Kap har en princip och illustrationsplan tagits fram för 

utförandet som kommer att ske i etapper. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.  

Föredragning 

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”.  
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Flera projekt pågår och planeras utmed Södra Åstråket mellan Stadsträdgården och 
Vindbron. I takt med projektens utveckling ökar flödet av människor och belastningen 
på gång- och cykelstråket blir större. Mellan Stadsträdgården och Fyrisån löper 

Flusterpromenaden som är ett väl frekventerat promenad, motions och cykelstråk. 

 För att stärka sträckan mellan Flusterfontänen och Hamnspången, samt koppla ihop 

sträckan söderut förbi Studenternas och vidare mot Kap har en princip och 

illustrationsplan tagits fram för utförandet som kommer att ske i etapper med start 
hösten 2022. 

Målet är bland annat att räta upp kanterna med en tydlig avgränsning mellan grus och 
gräs. Platserna med återvinningskärl får en mer ordnad inramning och flera sittplatser 

placeras ut efter hela sträckan. Återvinningskärl som är slitna byts ut mot nya. 

På den lilla udden mot ån rustas det mindre gångsystemet upp och får ny 

grusbeläggning. Här skiljs kanten mellan grus och gräs av med en stålkant. Flera 
sittplatser placeras ut på udden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser utöver vad årets 
utdelningen från stiftelsen ska användas till. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2022  

• Bilaga, Illustrationsplan  
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Biträdande stadsbyggnadsdirektör  

 

 



FLUSTERPROMENADEN
Norra delen
Förslag till upprustning 20220531

skala 1:400 (A3)

FYRISÅN

Befintlig entreyta bevaras.  
Låga stenmurar ramar in 
en stensatt rundel med 
fontän och prydnadsplante-
ringar i mitten

Befintlig träbrygga bevaras 
längs strandkanten

Befintlig parksoffa bevaras
-storgatstensrad mot 
gångstråk justeras

Ny fris av enkel rad stor-
gatsten anläggsYta med natursten 

rivs. Ersätts med nytt 
gräs, som sås.

Ny fris av dubbel rad stor-
gatsten anläggs mellan mur
och befintlig fris.

Ny fris av enkel rad stor-
gatsten anläggs på östra 
sidan

Markyta inom streckad linje
har sjunkit och blivit gropig
-väg höjs och jämnas till
-ny topp av stenmjöl
-befintlig fris av bröstad och 
plan kansten sätts om
-befintlig gräsyta jämnas till och 

liten träramp anläggs 
mellan bef. trapp och 
brygga

Bef. smidesräcke (högt)
-målas om

Bef. skräpkorg Big-Belly
-ny stenmjölsyta med 
enkel fris av storgatsten 
anläggs

Bef. skylt med vägvisare 
-renoveras och målas om

Ny promenadvänlig stenmjölsstig  
(b=1,5 m) med stålkanter anläggs
parallellt med strandkant. En 
sittplats med parksoffa och fri yta 
intill anläggs också.

befintlig gångstigar 
-jämnas till, får ny 
topp av stenmjöl och 
stålkanter

två parksoffor 
ersätts med nya

Bef. skulptur, ”Pelle 
Svanslös” bevaras.
-stenmjölsyta får ny 
topp av stenmjö och 
stålkanter 

Befintligt smidesräcke (lågt) 
-målas om

Flusterpromenaden
-vägbana jämnas till, ny topp av 
stenmjöl (rödaktig parkblandning)
- vägbredd (5 m) definieras med 
kantstål

Gräsyta närmast stråk (b=4 m)
renoveras. Ytan släntas ut jämnt 
med ny jord innan nytt gräs sås.

Befintlig prydnads-
rabatt och häck 
bevaras.

Befintlig prydnadsra-
batt och häck bevaras.

Bef. skräpkorg Big-Belly
-ny placering på stålkan-
tad stenmjölsyta

-Befintligt smidesräcke 
(lågt) målas om
-den yttre, plana raden 
storgatsten justeras till 
vägens nivå

Bef. återvinningskärl
-rengörs och snyggas upp 
(målning eller dekal)
-stenmjölsyta med kantstål 
anläggs runt om

Nya sittplatser med utblick mot ån 
anläggs. Parksoffa med fri yta intill 
i stenmjölsyta kantad av stål.

Alla befintliga träd i allén ses över. 
Döda träd och ”farliga” grenar tas 
bort. Stubbar fräses. Nya träd 
planteras i uppkomna luckor.

N

Befintlig parksoffa bevaras
-storgatstensrad mot 
gångstråk justeras

Vägbana jämnas till och 
får ny topp av stenmjöl
(rödaktig parkblandning)
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