
uniall MILJÖVÅRDSRÅDET 

Protokoll miljövårdsrådet 

Datum 	 Tid 	 Antecknare 
2016-08-29 	16.00-18.00 	 Inger Tjäder 

Närvarande, ledamöter 
Maria Gardfjell Kommunstyrelsen 
Rafael Waters Uppsala Vatten och Avfall AB 
Trond Svendsen Plan- och byggnadsnämnden 
Per Hedberg Naturskyddsföreningen 
Lena Tranvik Friluftsfrämjandet 
Mikael Malmeus Upplands ornitologiska förening 
Anders Söderberg Kolonilottföreningarna 
Anna-Karin Myrin Entomologiska föreningen i 
Uppland 
Jens Nilsson Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Göran Ågren Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Karin Lawenius Idrotts- och fritidsnämnden 

Närvarande övriga 
Sara Andersson Cemus 
Hannes Vidmark Uppsala kommun 

Förhinder 
Sofia Spolander Olsson Kommunstyrelsen 
Anders Manlder politisk sekreterare MP 
Erik Winell Svenska turistföreningen Uppsala 
Lovisa Helmius Uppsala Fältbiologer 

Paragraf Ämne 	 Kommentar 

1. Inledning och presentation av gäster 
Maria Gardfjell öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Val av justerare 
Anna-Karin Myrin utses till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs efter tillägg av en punkt om planering av rådets 
verksamhet under hösten. 
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Paragraf Ämne 	 Kommentar 

5. 	Stadsodling 
Stadsträdgårdsmästare Ingemar Carlsson informerar om stadsodling i Uppsala: 

• Gerillaodling 
• Matproduktion 
• lntegrationsprogram 
• Lek och lär 
• Djurhållning 
• Från och med sommaren 2017 kommer alla blomplanteringar att bestå 

av ätbara växter 
• Underlätta plockning av det ätbara i Uppsalas parker 
• Informera kommuninvånarna om vad man får plocka och när det är rätt 

tid att göra det 

Önskemål om vad kommunen kan bidra med: 
• Samarbete med Flogsta Food, Matparken, Fyrisgården, Gränby 4H, 

Permacultur 
• En tydlig väg in till kommunen 
• Ekonomiska bidrag 
• Enkla avtal för markhyra 
• Odlingskurser, bidra med kompetens 
• Skördefest i staden 

Möjlighet att söka bidrag till stadsodlingsprojekt: 
• Information på kommunens hemsida: ansökningsblankett med riktlinjer, 

sista ansökningsdag 31 augusti 
• Sex ansökningar är för närvarande på väg in: Uppsala Stadsmission, 

Björklingegården, vårdboendet Linné, en förskola, Flogsta Food och 
Kvarnboängens odlarförening 

	

6. 	Aktuella detaljplaner 
Miljöchef Hannes Widmark redogör för aktuella detaljplaner: 

• Årsta torg 
• Bälinge-Ekeby 1:3 
• Skola i Lindbacken 
• Centrala Ulleråker 
• Kvarteret Siv 
• Kvarteret S:t Per 
• Del av kvarteret Vimpeln 

	

7. 	På gång inom ekologisk hållbarhet i Uppsala 
Miljöchef Hannes Widmark redogör för: 

• Fossilfria fordon — mycket arbete på olika nivåer internationellt, nationellt, 
regionalt och lokalt. Viktigt att inte vänta och nu göra en omställning 
samtidigt som vi tittar efter de bästa lösningarna långsiktigt. 

• Green IOT — hur kan sakernas internet användas för gynna en grön 
omställning? Flera olika projekt pågår eller är i igångsättningsfasen. 

• Studie om omställning till ekologisk produktion vid Jälla på väg att 
avrundas. 

• Projekt med lokal cirkulär livsmedelsstrategi tillsammans med bland 
annat SLU, Jordbrukstekniska institutet och ekologiska lantbrukare har 
påbörjats. 

• Nytt samarbetsavtal med Vattenfall kommer att undertecknas den 
23 september. 

• Nytt projekt, Jakten på plasten, med syfte att minska andelen plast i det 
avfall som eldas. 

iv1A- 
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Paragraf Ämne 	 Kommentar 

8. 	Statusrunda — deltagande föreningar 
Cemus  

• En klimatprofessur besätts innevarande vecka 
• En klimatledarskapskurs kommer att hållas 
• Från och med nästa år har föreningen en egen centralt placerad lokal 
• En festival om hållbar utveckling hålls 15 december 

Upplands ornitologiska förening  
• Viktigt att kommunen fortsätter arbetet med att göra Årike Fyris till 

naturreservat. 
• Maria Gardfjell informerar om att prorektor Karin Holmgren vid SLU 

önskar få en guidad tur i området. 

Entomologiska föreningen  
• En exkursion har gjorts i Fullerö backar för att studera gräshoppor. 
• Småkrypsspanarna träffas fyra gånger per termin 
• Samarbete med Biotopia 
• Arbete med naturreservat, diskussion med länsstyrelsen hur föreskrifter 

ska omarbetas 

Friluftsfrämiandet 
• Några mindre projekt pågår i arbetet med friluftsintegration 
• En broschyr finns att ladda ner 
• Ledare söks till vinteraktiviteter 

Kolonilottföreningarna  
• Skördeperioden pågår. 
• Föreningarna har svarat på översiktsplanen och där bland annat 

poängterat vikten av stadsodling. 
• Ännu ej klart med kontaktpersoner i skolorna. 

Naturskyddsföreningen  
• Aktiviteter på Kulturnatten 
• Önskemål om rundtur i Uppsala för att titta på aktuella planområden. 

Enligt Trond Svendsen har plan- och byggnadsnämnden beslutat att 
senarelägga rundturen. 

9. Övriga frågor 
De olika råden ses för närvarande över. Viktigt att diskutera hur arbetet ska 
läggas upp, liksom också politikernas delaktighet i rådets arbete. Eventuellt 
kommer miljövårdsrådet att byta namn. 

10. Nästa möte 
Under hösten kommer rådets arbete att till stor del ligga nere på grund av 
ordförandens kommande sjukskrivningsperiod. 

Önskemål framkommer om information om detaljplanerna för Ulleråker och 
Uppsala Arena, liksom även om sol- och bergvärmeanläggningen i Storvreta. 

Maria Gardfjell, ordföran 

Anna-Karin Myrin, justerare 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

