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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Granskningsyttrande detaljplan för 
Bälinge skola m fl  
 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat  granskningsyttrande 
avseende detaljplan för Bälinge skola m fl 

 

Sammanfattning 

Kulturnämnden yttrade sig i samrådsskedet för detaljplanen avseende att 
kulturnämnden ser positivt på att planen skyddar kulturarvet i området samt att den 
så kallade Folkskolan skulle kunna användas för fritidsklubb/fritidsgård, 
kulturskoleverksamhet och föreningsaktiviteter om byggnaden renoveras och 
tillgänglighetsanpassas. 

I granskningsyttrande vill kulturnämnden även lyfta att i och med att byggrätten 
möjliggör att nuvarande idrottshall rivs ska dialog föras med kulturförvaltningens 
avdelning för offentlig konst angående det konstverk som är uppfört på idrottshallens 
fasad. 

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut ett detaljplaneförslag för Bälinge 
skola m fl för granskning. Synpunkter på förslaget lämnas senast 18 mars 2020. 
Kulturnämnden har fått förlängd svarstid till 27 mars. 

Detaljplanen för Bälinge skola m fl  var föremål för samråd under maj 2019. 

Kulturnämnden yttrade sig i samrådsskedet (KTN-2019-0326) avseende 
kulturnämnden ser positivt på att planen skyddar kulturarvet i området samt att den 
så kallade Folkskolan skulle kunna användas för fritidsklubb/fritidsgård, 
kulturskoleverksamhet och föreningsaktiviteter om byggnaden renoveras och 
tillgänglighetsanpassas. 

Datum: Diarienummer: 
2020-03-11 KTN-2019-0326 

Kulturförvaltningen Kulturnämnden 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 
 
Handläggare:  
Sörås Staflin Pia 
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I granskningsyttrande vill kulturnämnden även lyfta att i och med att byggrätten 
möjliggör att nuvarande idrottshall rivs ska dialog föras med kulturförvaltningens 
avdelning för offentlig konst angående konstverket De fyra årstiderna av Joaquín 
Rosell från 1979 som är uppfört på idrottshallens fasad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-11 

Bilaga Samrådsyttrande – Bälinge skola m fl 

Planhandlingar finns att hämta på: 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/avslutade-
samrad-eller-granskning-2020/ 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
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Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturnämnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Granskningsyttrande detaljplan för Bälinge 
skola m fl  
Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och vill tillägga till tidigare 
lämnat yttrande över detaljplanen att i och med att byggrätten möjliggör att 
nuvarande idrottshall rivs ska dialog föras med kulturförvaltningens avdelning för 
offentlig konst angående det konstverk som är uppfört på idrottshallens fasad. 

 
 
 

Kulturnämnden 

 

 

 

 

Linda Eskilsson   Samuel Lundström 

Ordförande    Nämndsekreterare 

 

 

 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
 2020-03-10 KTN-2019-0326 
  
Handläggare:  
Pia Sörås Staflin 

 
 
 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
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