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Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2015-10-09 	IFN-2015-0129 

Idrott- och fritidsnämnden 

Detaljplan för kvarteret Fältläkaren, samråd 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att godkänna förvaltningens förslag till remissyttrande samt 
att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Planen syftar till att möjliggöra tillkomsten av bostadshus i den norra delen av kvarteret 
Fältläkaren i stadsdelen Kåbo. Det finns idag ingen planlagd mark för idrottsändamål inom 
planområdet och när nya bostäder kommer till måste kommunen långsiktigt säkra 
möjligheterna till idrott och fysisk aktivitet på mark som planlagts för andra ändamål. I 
intilliggande Artilleriparken finns goda möjligheter att skapa anläggningar för i första hand 
spontan idrott. 

Ärendet 
Planen syftar till att möjliggöra tillkomsten av bostadshus i den norra delen av kvarteret 
Fältläkaren i stadsdelen Kåbo. Det finns idag ingen planlagd mark för idrottsändamål och 
idrotts- och fritidsnämnden har ingen verksamhet eller anläggning under sitt ansvar i 
planområdet. 

Kommunen ska sörja för att invånare i alla delar av staden har goda möjligheter till idrott och 
fysisk aktivitet i nära anslutning till bostaden. När staden förtätas och nya bostäder kommer 
till måste ytor och anläggningar för detta ändamål skapas. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala. se  



Tidigare innan en nuvarande grusad yta anlades, fanns inom planområdet en ej bokningsbar 
gräsplan, ca 33 x 16 m, som främst använts för spontanidrott och skolidrott. Planen har nu 
flyttats till ett annat läge, lite söderut, inom fastigheten Kåbo 1:10 som ägs av Akademiska 
hus. Kommunen måste långsiktigt säkra möjligheterna till idrott och i intilliggande 
Artilleriparken finns goda möjligheter att skapa anläggningar för i första hand spontan idrott. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 



uPrZek, IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2015-10-23 	lTN-2015-0129 

FÖRSLAG 
Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan för kvarteret Fältläkaren samråd - PBN 2013-002906 

Kommunen ska sörja för att invånare i alla delar av staden har goda möjligheter till idrott och 
fysisk aktivitet i nära anslutning till bostaden. När staden förtätas och nya bostäder kommer 
till måste ytor och anläggningar för detta ändamål skapas. 

Det finns idag ingen planlagd mark för idrottsändamål inom planområdet och när nya 
bostäder kommer till måste möjligheterna till idrott och fysisk aktivitet säkerställas på mark 
som planlagts för andra ändamål. 

Tidigare, innan en nuvarande grusad yta anlades, fanns inom planområdet en ej bokningsbar 
gräsplan, ca 33 x 16 m, som främst användes för spontanidrott och skolidrott. Planen har nu 
flyttats till ett annat läge, lite söderut, inom fastigheten Kåbo 1:10 som ägs av Akademiska 
hus. Kommunen måste långsiktigt säkra möjligheterna till idrott och i intilliggande 
Artilleriparken finns goda möjligheter att skapa anläggningar för i första hand spontan idrott. 

Planförslaget saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet. Idrotts-
och fritidsnämnden anser att i all fysisk planering i Uppsala bör sådana konsekvenser 
beskrivas, främst ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar för platser och anläggningar för 
idrott, såväl i föreningsorganiserad som spontan form, för medborgare i alla åldrar ska särskilt 
beskrivas. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 
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Från: 	 Selling Ewa 
Skickat: 	 den 28 september 2015 08:14 
Ämne: 	 Detaljplan för kvarteret Fältläkaren samråd 25 september - 6 november 2015 

Uppföljningsflagga: 	Följ upp 
Flagga: 	 Har meddelandeflagga 

cid:449550312@07052013-19B3 

Detaljplan för Kv Fältläkaren, Uppsala kommun 

är på samråd mellan 25 september och 6 november 2015. 
Normalt planförfarande. Diarienummer 2013-002906. 

Läs handlingarna på https://www.uppsala.se/stadsplanering  

Skicka dina synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast 6 november 2015. 
Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller e-post: plan- 
byggnadsnamnden@uppsala.se   
Se mer information på vår webbplats, https://www.uppsaia.se/Boende-och-trafik/stadsutveckling-och- 
planering/ 

Ewa Selling 
Planadministratör 

Postadress: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72745 09 
e-post ewa.sellincOuppsala.se   
webbadress: www.uppsala.se   
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