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Övrigt
15 %

Kuggebro
1 %

Uppsala Stad
2 %

Pustnäs/Lugnet
3 %

Nåntuna Backe
3 %

Bergsbrunna
12 %

Sävja
27 %

Nåntuna
38 %

Var bor du någonstans?
390 svar



0-17 år
1 %

18-30 år
3 %

31-50 år
28 %

51-65 år
31 %

66+
37 %

Hur gammal är du?
390 svar



Övrigt
4 %

Nej
11 %

Ja
86 %

Tycker du att beslutet om 
utformningen av byggplanen 
av Sydöstra staden bör tas efter 
kommunalvalet 2022?
390 svar



Nej
1 %

Ja, till 10 000 bostäder
3 %

Övrigt
6 %

Ja, till 5 000 bostäder
11 %

Ja, till 2 000 bostäder
22 %

Jag tycker inte att Uppsala Kommun ska binda sig*
58 %

Tycker du att kommunen ska 
omförhandla avtalet med 
staten till färre bostäder?

*Jag tycker inte att Uppsala Kommun ska binda sig till ett visst antal bostäder

390 svar



Övrigt
11 %

vid väg 255
6 %

vid Södra Stationen (Bergsbrunna)
40 %

vid Dansike/Nysala
43 %

Om inget av ovanstående förslag 
går att genomföra, var tycker du 
att byggnationen ska börja?
390 svar



Övrigt
6 %

Blandat
15 %

Hyresrätter
3 %

Bostadsrätter
6 %

Radhus/Villor
69 %

Om det ska byggas i Sydöstra 
staden, vilken byggform 
föredrar du?
390 svar



Om det blir 21 500 bostäder, 
hur tycker du att de ska 
fördelas i Uppsala?
En sammanfattning av 390 svar

- Bostäderna fördelas över hela Uppsala kommun och Uppsala Län. 
- En levande landsbygd. 
- Bygg nya områden som t.ex. Lindbacken och Fullerö Hage och inte i befintlig bebyggelse. 
- Bygg i kranskommunerna, t.ex. Skyttorp, Vänge och Järlåsa. 
- Nära E-4.an. 
- Bygg i Dansike/Nysala. 
- Bygg i centrala delar av Uppsala och i industriområden. 
- Förtätning med varsamhet.



Har du några ytterligare 
kommentarer eller tips och 
idéer på hur vi kan påverka?
En sammanfattning av 186 svar

- Demonstrera, utställningar, uppvaktningar och ockupera platser. 
- Synas i media, sprida via sociala medier och sprida information i området. 
- Kontakta SLU och UU. 
- Kontakta kända personer t.ex. Mattias Klum. 
- Anmäla kommunen till SKR (Sveriges kommuner och regioner). 
- Sammanställning av länkar dit man kan maila för att påverka. 
- Påverka politikerna, vad tycker politikerna? 
- Linnés känsliga miljö, fridlysta arter. 
- Koppla in Länstyrelsen. 
- Ekonomi. 
- Demokratifråga.



Föreningen Sydöstra Uppsala

Tack till alla deltagare.

sydostrauppsala.se


