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Nr 76. Motion av Erik Pelling m fl 
(alla S) om att skapa Årike Storvreta 
KSN-2011-0480 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår komm unfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till gatu- och sam hällsmiljönämnden att 
inom ramen för näm ndens ansvar för natur- och 
parkfrågor hantera frågan om att utveckla årummet 
i Storvreta, mellan Fyrisåns dalgång i väster och 
Storskogens skogslandskap i öster, enligt de ambi-
tioner som beskrivs i den fördjupade ö versiktspla-
nen för Storvreta, samt 
 
att därmed besvara motionen.  
 
Marlene Burwick, Erik P elling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till m otio-
nen. 
 
Uppsala den 11 april 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gy llander (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria G ardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Andreas B ergman, Simone 
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Erics-
son (C), Iren e Zetterberg (S) och E mma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Erik Pelling m fl (alla S) har i en motion väckt den 
26 september 2011 föreslagit att dåvarande fritids-  
och naturvårdsnämnden får i uppdrag att i sam råd 
med berörda parter ta fram ett program för hur ett 
Årike Storvreta med ett promenadstråk längs Fyri-
sån kan skapas. Se ärendets bilaga 1. 

Remissbehandling 
Motionen är remitterad till fritids- och naturvårds-
nämnden som anser att motionen ligger i linje med 
de ambitioner som redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för Storvreta och som god-
kändes av k ommunstyrelsen den 7 mars 2012. 
Detta under förutsättning att kommunfullmäktige 
antar planen. Se ärendets bilaga 2 
 
Föredragning 
I översiktsplanen (ÖP) som  antogs i juni  2010 
finns tydliga mål för att bevara och u tveckla de 
värdefulla kultur- och nat urmiljöerna längs Fyri-
såns stränder. I ÖP står följande angående Storvre-
ta: 
”Nuvarande badplats i Fyrisån bör uppgraderas. En 
bred grönkil från Storsk ogen bör behållas från 
samhället i höjd med idrottsplatsen. Beredskap bör 
finnas för ytterligare expansion med idrottsytor och 
friluftsanläggningar.” 
 
I FÖP Storvreta har ÖP:s mål vidareutvecklats och 
stämmer väl överens med motionärernas förslag. 
Detta framgår också av re missvaret från fd fritids- 
och naturvårdsnämnden. 
 
Ambitionerna i den nu antagna FÖP Storvreta 
överensstämmer med den utveckling  av o mrådet 
som föreslås i motionen. Ansvaret för att realisera 
dessa intentioner ligger inom  gatu- oc h samhälls-
miljönämndens ansvarsområde.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Gatu- och sam hällsmiljönämnden har att hantera 
de ekonomiska konsekvenser som en utvecklings-
plan för området innebär. En del av investeringarna 
bör kunna rymmas inom ramen för framtida explo-
ateringar i Storvreta.  
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