
Uppsala 3 februari 2021 
 
 
Föreningen Sydöstra Uppsala begär härmed förlängning av samrådstiden för 
perioden 25 jan- 21 mars 2021.  
 
Mötesfrihet är tillsammans med organisationsfriheten och yttrandefriheten en 
förutsättning för folkets deltagande i demokratin. I Sverige liksom i de flesta 
demokratier är mötesfriheten skyddad i grundlagen. Vidare konstateras att de 
medborgerliga och politiska rättigheterna innefattar ett skydd mot ingrepp av olika 
slag från statsmakternas sida samt skydd mot maktmissbruk eller godtycke vid 
myndighetsutövning.  
 
Med tanke på det gällande läget, det vill säga pandemin som påverkar hela vårt samhälle 
och världen på olika sätt och nivåer, begär vi att ni tar extra hänsyn till oss föreningar och i 
synnerhet denna förening eftersom det påverkar alla boende i området. 
 
Vi är en intresseförening som bildades i december 2020 efter manifestationen i oktober 
samma år, där drygt 800 människor deltog mot bakgrund av de byggplaner ni planerar i de 
sydöstra delarna av Uppsala. Vi har redan blivit en stor förening och fortsätter att växa. 
 
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller den så kallade 
förbudsförordningen, vilket innebär att max åtta deltagare får träffas i samband med 
allmänna sammankomster. Förbudet gäller inte allmänna sammankomster med högst 300 
deltagare som är corona anpassade. Vi har som förening därmed inte möjlighet att mötas i 
den form vi behöver och som vi har rätt till. Pandemin inskränker på vår mötesfrihet och 
konsekvenserna blir därmed att även vår yttrandefrihet begränsas.  
 
På grund av att vi inte kan träffas i mindre eller större grupper ( vi är många fler än 300 
medlemmar ) bör ni inte inskränka vår demokratiska rätt. Eftersom byggnationen enligt era 
planer ska pågå i 30 år ser vi inte att samrådstiden begränsas till endast 8 veckor. Vad är 
några månader i jämförelse med 30 år. Dessutom är föreningens medlemmar i alla 
åldersgrupper och har olika bakgrund vilket innebär att den digitala världen inte är självklar 
för alla.  
 
Andra myndigheter och organisationer ställer in och ställer om, vilket vi menar att även ni 
som kommunpolitiker och tjänstemän också kan göra. Det är under all kritik att vi ska 
behöva påminna er om detta när det borde vara en självklarhet.  
 
Denna situation som pandemin medfört i Sverige utgör det största intrånget i medborgarnas 
politiska fri-och rättigheter i modern svensk historia. Därför bör ni förlänga samrådstiden till 
och med att vaccinet har erbjudits alla i kommunen, eller åtminstone till den 31 augusti 2021.  
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