
1 800 yttranden ska tas på allvar 

 

Söndagen den 3 oktober genomfördes återigen en demonstration på kullarna i 
Nåntuna där 650 personer slöt upp mot kommunens byggplaner i sydöstra Uppsala. 
Här planeras byggandet i norra Lunsen, och delvis inom vårt redan bebyggda 
område, av en stad lika stor som Sundsvall. 
 

Motståndet mot en utbyggnad i denna skala är fortfarande mycket stort. Redan för 
ett år sedan genomförde vi en protest med ca 800 deltagare i samma syfte. Ett 
fortsatt motstånd har sedan framkommit genom att drygt 1 800 yttranden skickats till 
kommunen, insändare och debattartiklar har införts i olika media och försök till dialog 
gjorts med politikerna. Trots detta vill kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling och 
hans allierade gå vidare med byggplanerna enligt ursprungsförslaget. Till dags dato 
har ingen vilja till förståelse och eftergifter kommit från kommunledningens sida. 
 

Det lönar sig dock att protestera. Våra strävanden har åtminstone fått Moderaterna 
att ändra sig och de föreslår nu ett omtag. Vi vet ännu inte vad det konkret innebär 
men det ger hopp för oss invånare. De måste nu visa att de menar allvar i denna 
fråga. 
 

Återigen vill vi påpeka att vi inte är motståndare till en utbyggnad, men det är inte 
rimligt att ett enda område ska ansvara för så stor del av en sådan. Dessutom anser 
vi det är hänsynslöst att bygga en hel stad i anslutning till vårt bostadsområde. Varför 
ska man förstöra ett välfungerande och omtyckt område med dess närhet till natur 
och där människorna trivs? 

  



Vi är helt övertygade om att det finns många bättre lösningar som gör invånarna i 
Uppsala nöjda. Det har kommit in många kloka förslag till kommunen, tex att fördela 
bostäderna över hela Uppsala och att bygga l Uppsala kransorter. 
  
Att inte lyssna på invånarna som de styrande ska företräda är ett svek mot oss 
medborgare och demokratin. Är det meningen att vi ska fortsätta protestera och 
demonstrera i flera års tid så som man i andra delar av Uppsala behöver göra när 
orimliga icke demokratiska beslut pressas igenom utan förankring hos befolkningen?  
 

Vi vill att alla ska veta att vi inte har några tankar på att ge upp!  
I takt med att allt fler får upp ögonen för det orimliga i denna utbyggnad blir vi bara 
mer beslutsamma.  
 

Ni som envist arbetar för denna utbyggnad, ta ert förnuft till fånga nu och lyssna på 
oss medborgare!  
 

Marguerite Sjöström ordförande 
Föreningen Sydöstra Uppsala 
 
Eva Jonsson vice ordförande 
Föreningen Sydöstra Uppsala 
 


