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Interpellation av Jonas Segersam (KD) om att utveckla Uppsalas
historiska centrum
Plan och Byggnadsnämnden har fått information om byggnation i Odinslund och kvarteret
Leoparden. När det gäller Odinslund framförde Kristdemokraterna att man bör bygga i en stil
som står i samklang med omkringliggande miljö, det vill säga med en historisk arkitektur och
materialval såsom sten och trä (ungefär som nuvarande byggnader som delvis ska rivas).
Vi kristdemokrater är inte avvisande mot en utveckling av Uppsala som stad, men anser att
denna utveckling måste ske i samklang med stadens historia. Det byggs nu som aldrig förr i
Gränby, Rosendal, Ulleråker, Östra Salabacke, Librobäck etc, och snart kommer ett nytt
Uppsala Södra att växa upp runt Bergsbrunna.
Det är lätt att missa möjligheterna för utveckling också av centrala Uppsala. Vi är övertygade
om att det finns en potential för byggnation även där. Och då inte med nya glaskomplex som
bryter totalt med omliggande miljö, såsom Torgny Segerstedt-huset intill Slottet och
Botaniska, utan med byggnader som står i samklang med historien.
På kontinenten har detta gjorts otaliga gånger då städer som ödelagts i exempelvis andra
världskriget återuppbyggts till stora delar enligt historisk förebild. Även i Sverige finns
exempel såsom Katarina Kyrka i Stockholm. Tyvärr finns alltför många avskräckande
exempel på motsatsen – inte minst i Uppsala där i stort sett hela den gamla trähusbebyggelsen
öster om ån utraderats.
Varför skulle man inte i Uppsala kunna återuppföra ursprunglig bebyggels, exempelvis vid
Riddartorget där den ursprungliga Carolina - byggnaden låg, universitetets ursprungliga lokal
och platsen för Uppsala möte 1593. Det finns säkert fler platser i centrala Uppsala (och i
andra delar av kommunen såsom exempelvis Gamla Uppsala) som skulle lämpa sig för
återuppbyggnad som kan bidra till förtätning och ett bättre utnyttjande av centrala Uppsala.
Naturligtvis blir då denna bebyggelse också låg för att smälta in i miljön normalt ca 2
våningar maximalt.
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Jag vill därför fråga ordförande i Plan- och Byggnadsnämnden, kommunalrådet Erik
Pelling (S):
- Tycker majoriteten att det är viktigt och angeläget att bevara centrala Uppsalas
historiska prägel? Innebär i så fall nya byggnader i modern arkitekturstil inte ett brott
mot detta?
- Skulle du kunna tänka dig att ta initiativ, i dialog med fastighetsägare som staten,
kyrkan och andra, för en pietetsfull förtätning av även Uppsalas historiska miljöer, i
enlighet med ovanstående inriktning?
Uppsala den 19 april 2017
Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd

