Sammanfattning av mötet med föreningen Sydöstra Uppsala och
gruppledare Jonas Petersson Centern, 11 mars 2021
Föreningen Sydöstra Uppsala har även haft telefonkontakt Centerns
partisekreterare Joakim Holmertz.
Nedan följer några frågor, svar och kommentar från mötet.

Centern (C) säger nej till stora byggnationen med 21 500 bostäder men säger ja
till en halvering, dvs 12 500 bostäder. Vid 2016 års översiktsplan röstade C ja
till drygt 10 000 bostäder i Sydöstra Uppsala för att få en station och koncentrera
bostäderna där.
Föreningen Sydöstra Uppsala tycker dock att 12 500 bostäder fortfarande är för
mycket, det är en tredubbling av vad som finns idag.

Vår förening tyckte att man borde omförhandla avtalet med staten, vad tycker
ni?
Jonas svarade att Knivsta har försökt göra det men har fått nej från staten. Han
menade också att när den aktuella dagen kommer för byggnation kanske det inte
längre är lönsamt med ett bygge i samma omfattning som planeras idag.

När man ingick avtal med staten trodde man att fjärrtågen skulle stanna vid
Södra stationen men nu verkar det bara vara lokaltågen som planeras att stanna
där, alltså är förutsättningarna inte detsamma som när avtalet skrevs?
Jonas svarar att han inte kände till de detaljerade omständigheterna kring detta.
En av deltagarna på mötet menade att de flesta människor som pendlar till
Stockholm väljer nog att resa med fjärrtåg från Uppsala C, en restid på 30 min.
Jonas sa att pengar finns endast för spår mellan Uppsala C och Södra stationen i
Bergsbrunna. 2026 tar Trafikverket beslut om järnvägsspåren mellan Södra
stationen och länsgränsen.

Vilka alternativa vägar finns för er och andra partier som röstade emot
förslaget?
Jonas svarar att den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är ett inriktningsbeslut
och har ingen laglig grund, när sedan detaljplanen kommer då kan man
överklaga den. Målet med avtalet är ett skelett som man vill utgå ifrån. Det ska
byggas 3000 bostäder i Uppsala per år, varav 800 per år ska byggas i Sydöstra
staden.

Hur många invånare ska Uppsala växa med under de närmaste 30 åren?
Jonas kunde inte ge något exakt svar på det, det beror på olika scenarier och
befolkningsprognoser som man inte vet än.

Pandemins effekter borde man utreda, kommer folk att leva och bo på samma
sätt som de gör idag, lägenheternas storlek minskade från tex från 100 till 90
kvadratmeter när folk egentligen vill ha större boende. Finns det verkligen
pengar i stat och kommun till de här projekten?
Centern har val efter val tryckt på att bygga ett samhälle som utvecklar hela
kommunen, kollektivstarka stråk på landsbygden. Om man stärker de samhällen
som redan finns, tex Skyttorp, Björklinge så gör de 3000 nya bostäderna
betydligt större miljö- och samhällsnytta där än att bygga ett helt nytt område
som saknar tex skola, idrottsrörelser och kyrka . Uppsala kommun kan
tillgodose bostäder både på landsbygd, tätort och city det är en fördel för
kommunen och det ska man bygga på tyckte Jonas.

Plan och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att göra en detaljplan vid väg
255. Kan man göra det fastän FÖP.en inte är klar?
Jonas svarar; Sedan tidigare så finns det en övergripande plan över väg 255,
därför kan en detaljplan påbörjas i detta område.
Detaljplanen inbegriper Etapp 1 som är Östra Nåntuna, vid kullarna, och Södra
Nåntuna, vid Nåntuna Backe. Hur utbyggnaden vid väg 255 kommer att bli är
för tidigt att säga men förmodligen som de är utritade i FÖP.en. Med andra ord

finns inget som säger att kommunen inte får börja bygga vid väg 255 fastän
inget annat är helt klart.
Detaljplanen som är ett politiskt beslut kan överklagas till förvaltningsrätten och
det får göras av de grannar som är närmast berörda. Vid ett överklagande får
man presentera sina argument. Tex Hur vill vi leva, var ska broförbindelsen över
Fyrisån vara? Vet vi om det går att bygga en bro, påverka kommunen att vänta
med detaljplaner tills man fått en brobesked-tillstånd.
Här kan du läsa mer ang detaljplan
Detaljplaneprocessen steg för steg (uppsala.se)

Enligt miljöbalken så är kommunen skyldig att utreda olika alternativa
markexploateringar för att få fram den lämpligaste marken för byggnation,
tycker ni att kommunen har följt miljöbalken?
Jonas svarar att kommunen inte till fullo har följt detta.

Med tanke på omständigheterna, tex pandemin, alla medborgare har inte fått
information om att det här är ett projekt för drygt 50 000 nya invånare och det
kommer att drabba hela Uppsala. Hur ställer sig C till att vi försöker skjuta på
det, att det blir en valfråga?
Jonas svarar: C vill att det ska bli en valfråga så folk får säga sitt.

Tappa inte hoppet var Jonas råd!

