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Namngivningsnämnden 

 

 

Namn på park intill Akademiska sjukhuset för att hedra veteraner 

 

Förslag till beslut 

Namngivningsnämnden föreslås besluta 

 

att  ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut och remittera parknamnet     

       Veteranparken. 

 

 

Ärendet 

Föreningen Veteranerna Uppland har inkommit med en skrivelse till namngivningsnämnden i 

vilken de föreslår att en plats namnges för att hedra svenska krigsveteraner.  

 

Föreningen föreslår att en liten park som ligger nära infarten till Akademiska sjukhuset ges 

namnet Veteranparken. Parken ligger på höger sida om infarten till sjukhuset, närmsta adress 

är Sjukhusvägen 5A. Platsen är vald utifrån att Akademiska sjukhuset har en särskild 

mottagning med riksintag för specialistvård för veteraner. 

 

Parkområdet är enligt gällande detaljplan större än den tänkta Veteranparken. 

Slottstullen har legat i området. Parkområdets östra del utgör idag startpunkt för Linnéstigen 

Ultunavandringen. Parkområdet kallas också Brända tomten.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att den på kartan markerade parken, vilket utgör en 

mindre del av gällande parkområde, ges namnet Veteranparken. 

 

Invigning av parknamnet föreslås äga rum måndagen den 28 maj 2018.  

 

Bifogas: Kartbilaga 

              Skrivelse från Veteranerna Uppland 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 
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Uppsala Kommun 

Namngivningsnämnden 

753 75 Uppsala 
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Ang. Park i Uppsala för hedrande av utlandsveteraner  
Bakgrund 
Veteranerna Uppland är en nystartad kamratförening för alla utlandsveteraner 

hemmahörande i, och de med rötter och intressen till Uppland. Föreningen är ansluten till 

SVF (Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna) som är ett ideellt förbund som ger stöd och 

råd till veteraner före, under, och efter insats. 

Sverige har en mångårig tradition av att medverka i internationella insatser vid oroshärdar 

med såväl civil som militär personal. Några kommer hem med traumatiserande upplevelser 

som kräver kvalificerade vårdinsatser. 

Tidigare fick man kanske stöd i kamratföreningar eller av enskilda. Det är först på senare år 

som man insett vikten av att ta hand om hemvändande personal. Och behovet har blivit så 

stort att Uppsala Akademiska Sjukhus har upprättat en särskild veteranmottagning med 

riksintag för att möta traumatiserade veteraners behov av specialistvård. 

Utlandsveteranernas insatser har successivt uppmärksammats, 
några exempel. 
I Sverige började riksdagen och regeringen uppmärksamma den stora gruppen 

utlandsveteraner, en grupp som motsvarar över 100 000 personer. Under 2009 inrättades 

Veterandagen för att hedra dessa personer och deras personliga uppoffringar. Sedan dess 

har ett nationellt monument rest i Stockholm och från och med 2018 är Veterandagen en 

allmän flaggdag. 

Veteranerna Uppland Orgnr Ansluten till 
 802509-8719 Sveriges Veteranförbund 

 utlandsveteran.ua@gmail.com Fredsbaskrarna (SVF) 
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Uppsalas betydelse för Sveriges internationella insatser. 
Uppsala som stad har en stolt tradition av att främja fred i världen, bland annat har Uppsala 

fostrat Generalsekreterare Hammarsköld som satte upp de första fredsbevarande styrkorna 

där även Sverige bidrog med trupp. 

Uppsala har fortfarande en viktig funktion och en stolt tradition av att främja fred i världen 

vid internationella insatser. Luftstridsskolan (LSS, fd F16) har stående rotation av 

nyckelbefattningar till olika insatsområden, och LSS har haft den viktiga rollen att ta emot 

både skadade och stupade ifrån insatsområden. Detta gör att Uppsala har en symbolisk 

status ibland anhöriga som tvingats att ta emot stoftet ifrån sin veteran inne på 

Luftstridsskolan. 

Dock saknar Uppsala en plats utanför det inhägnade området på LSS där man kan minnas de 

som aldrig kom hem efter en insats, eller en naturlig samlingsplats där veteraner och deras 

anhörig kan samlas för att minnas de uppoffringar som svenska veteraner har gjort för att 

främja mänskliga rättigheter och fred i Världen. Vi önskar vi en minnesplats där det även 

kommer att finnas en minnessten om några år. Den plats som vi föreslår är omsorgsfullt 

vald. Den är lugn och vackert belägen. Närheten till Akademiska sjukhusets riksmottagning 

för traumatiserade veteraner kan ha ett mycket stort värde för alla veteraner. 

Veteranerna Uppland föreslår: 
• att Uppsala kommun utser ett grönområde till Veteranpark 

• att platsen blir grönytan mellan Bleke Backe och Brända tomten vid 

infarten till Akademiska sjukhuset 

• att Veteranparken invigs i samband med veterandagen 2018 

• att vi är delaktiga i processen 

Med vänlig häslning 

Johan Mattsson 
Ordförande 

Veteranerna Uppland 

Veteranerna Uppland Orgnr Ansluten till 
802509-8719 Sveriges Veteranförbund 
utlandsveteran.ua@gmail.com Fredsbaskrarna (SVF) 
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