
Förläng samrådstiden för Sydöstra staden

Det är viktigt att vi invånare i ett samhälle ges en ärlig chans att vara delaktiga i besluten som rör vår 
livsmiljö. I samband med att översiktsplanen för Sydöstra Uppsala presenterades så gavs vi 
medborgare en kortare tid till samråd, vilken förlängdes några dagar på grund av rådande pandemi. 
Under samrådstiden genomfördes endast ett fysiskt möte och därefter två digitala möten. Många 
som ville komma till tals på dessa digitala möten hade stora svårigheter att nå fram. En rad 
inplanerade möten som kommunen dessutom skulle ha med separata föreningar inställdes. 

Intresset för byggplanen har varit och är enormt stort. Sällan har kommunen fått motta så många 
kommentarer kring utbyggnaden som  här inkommit. Många hundra yttranden har skickats in av 
privatpersoner och föreningar. Inte heller har insändarna i tidningen, UNT, lyst med sin frånvaro. Allt 
detta vittnar om att den här planerade utbyggnaden är mycket betydelsefull för många människor, 
vilket i sin tur måste visas respekt.   

Nu har den omarbetade planen för Sydöstra stadsdelen färdigställts och tiden för samråd har 
påbörjats. Samrådstiden är kort, endast två månader. Det är fortfarande pandemi i landet och vi som 
bor här kan inte träffas och utbyta tankar på ett enkelt sätt. Digitala möten med den teknik som finns 
kan vara bra, men den kan inte fylla samma funktion som de fysiska mötena gör. 

Aldrig tidigare har planerna för utbyggnad av Uppsala varit så stora som nu. Cirka 50 000 personer 
skall beredas bostad inom ett mycket begränsat område.  En sådan stor förändring måste få ta tid att 
begrundas och kommenteras,  något som inte  kan  hastas fram på några få veckor då inga möten 
kan ske. Låt samrådstiden löpa över sommaren så vi förhoppningsvis kan pratas vid och samråda 
någon gång då pandemin har släppt sitt grepp om oss.   Ge invånarna en ärlig chans till att inkomma 
med förslag – det kallas för demokrati.  
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