Version 2.2 JP

Grönt stråk
Funbo-Fjällnora
Längs väg 282 har vi en unik möjlighet att skapa en attraktiv miljö för
HIXZm\ERHI9TTWEPE-HEK½RRWLmVIXXWXSVXSQVoHIQIHPERHWF]KHW
och vildmarkskaraktär. Det är en ovärderlig tillgång nu när vi ska
planera för ett växande Uppsala. Förslaget innebär ett stråk i nordW]HPMKVMOXRMRKHmVHIX½RRWTPEXWJ}VVIOVIEXMSRREXYVQMPN}IVSGL
kulturmiljöer. Det ökar attraktionskraften inte bara för närliggande
bostadsområden som Gunsta och Länna utan för hela Uppsala.
Skillnad på stad och landsbygd. Uppsala får inte bli ett stad omgärdad av utspridd
villabebyggelse utan slut. Den stadsnära landsbygden ska istället koncentrereras till tätorter
QIHWIVZMGISGLQ}NPMKLIXXMPPOSPPIOXMZXVE½O
-HEKWPmKIX½RRW¾IVEQEVOmKEVIWSQmVMRXVIWWIVEHIEXXK}VEZMPPEXSQXIVEZWOSKWQEVOIR
längs väg 282. Det skulle innebära ett utdraget stråk av småhusbebyggelse genom alla skogsTEVXMIVSGLQMRHVImRKEV:MWIVXZoWXSVEJEVSVQIRSGOWoXZo½REQ}NPMKLIXIV
1. Det är inte bra för infrastrukturen att ett utdraget samhälle längs vägen, och det är inte
attraktivt att bo längs en väg. Vi vill hellre se att man bygger vidare på existerande orter
(Gunsta, Länna och Almunge) och på så vis stärker underlaget för lokal service och promenadavstånd/cykelavstånd till butik, dagis och skola.
2. Uppsala tappar sina konturer och får en mindre attraktiv omgivning. Genom att istället
bevara gröna stråk med vildmark och äldre kulturbygd så får kommunens invånare närmare
till attraktiva ytor för rekreation, motion med mera. De närliggande tätorterna blir dessutom
EXXVEOXMZEVIRmVHIX½RRWKV}RSQVoHIRMRSQG]OIPEZWXoRH
Uppsalas närmaste sjöar. Uppsalas närmaste vattendrag är Fyrisån och Ekoln. När
man pratar om sjöar är de närmaste Funbosjön och sjösystemet Fjällnora-Ramsen-Norrsjön.
Inom ett par km kommer Lötsjön vid Länna och Långsjön vid Almunge. Det närmaste
sjösystemet är förvånansvärt lite utbyggt, trots att den snabbt växande staden Uppsala ligger
WoRmVE(IWIREWXIoVIRLEVMRXI¾IVmRIRWXEOELYWF]KKXWoXKoRKIR,mV½RRWMRKIX
samhälle intill sjöarna. Vid kommunens övriga stadsnära sjöar på samma sätt som i Länna,
Almunge, Knivsta eller Björklinge. Det är förvånansvärt med tanke på att det är denna sida
som bebyggelsetrycket är som störst, med närhet till Arlanda och Stockholm.
Sjöarna är ännu idag bevarade som skogssjöar omgivna av skogar med begränsad modern
bebyggelse. Byarna Funbo och Marielund är de största med 50-100 hus vardera. Båda har
kulturhistoriskt värde. Utöver dessa har det i hela detta stora område under 1900-talet bara
F]KKXWIRWXEOELYW7X}VVIKVYTTIVEZLYW½RRWM0EFVYHIRSGL/mPPXSVTQIHLYW

Uppsala behöver sjöarna och skogen. Kommunens anläggning Fjällnora ligger här. Det är något
svårtillgängligt, men mycket populär. Anläggningen används sommar och vinter och har kapacitet att ta
IQSXHIXYWIRXEPFIW}OEVIWSQOSQQIVHEKPMKIRYRHIV½REWSQQEVSGLZMRXIVHEKEVJ}VFEHWOVMHWOS
och skidor. 1989 inventering av närrekreationsmark i Uppsala kommun har markerat området från Marielund och söderut som mark för närrekreation. Området kring södra Funbosjön är markerat som Skolors
närnatur. FÖP Funbo har markerat ytterligare områden med olika typer av skydd, natur- och kulturvärden.
*}VEXXK}VE*NmPPRSVESGLHIXKV}REWXVoOIXQIVXMPPKmRKPMKXFIL}ZW¾IVG]OIPZmKEV-HEK½RRWG]OIPZmKXMPP
+YRWXESGLMRSQSQVoHIX½RRWKSXXSQWQoG]OIPZmRPMKEZmKEV1IRZmKQoWXIOSVWEWIPPIVG]OPEW
längs med. Men med små medel kan hela det gröna stråkets nät av små vägar bli tillgängligt. Bygget av
G]OIPZmKIRmVQ]GOIXOSVXQIRKIVIRQ]GOIXWX}VVIXMPPKmRKPMKLIXSGLFmXXVIR]XXNERHIEZHIRFI½RXPMKE
anläggningen Fjällnora. Lennakatten är ett utmärkt sätt att resa till området. Man kan gratis ta med sig
cykel och fortsätta in i området.
7OSKEVREMSQVoHIXmVEZSPMOEFIWOEJJIRLIX(IX½RRWWO]HHWZmVHEWOSKEVSGLWOSKEVWSQPmQTEVWMK
med för skogsbruk. Skogarna fyller alla en funktion och det är att ge karaktär till området. När man åker
ToZmKWomVTEVXMIVREQIHWOSKZMOXMKE,mVWIVZM½REQ}NPMKLIXIVEXXSVHREZERHVMRKWPIHIVOSTTPEHI
till Fjällnora. Man ska kunna promenera på mindre stigar och vägar hela vägen från Funbo till Fjällnora.
(IX½RRWMHEKJIQWN}EVWSQOERRoWYRHIVIRHEKWZERHVMRK *YRFSWN}R+oVWN}R8VIL}VRMRKIR6EQWIR
2SVVWN}R SGLWSQEPPEOERWIWJVoRFI½RXPMKEPSOEPEWQoZmKEV)XX}OEXMRXVIWWIJ}VG]OPMRKSGLQSYRXEMRFMOIWIVZMSGOWoWSQIRTSXIRXMEP,mVOERQERWIJIQWN}EVToVEOIRRmVE9TTWEPE
Stöd i lagen. Vårt förslag innebär ett grönt stråk som den växande staden så väl behöver, särskilt i
framtiden. Vi vill på så vis undvika en utspridd småhusbebyggelse längs väg 282 som kapar det gröna
stråket. Förslaget har sitt grundläggande stöd i Plan- och bygglagen. Flera områden är redan idag skyddade
J}VWMREREXYVZmVHIR(IOYPXYVQMPN}IVWSQ½RRWMSQVoHIX *YRFSSGL1EVMIPYRH LEVIXXZMWWXWO]HHMHEK
men kan få ett starkare skydd. Viktigt för att få ett sammanhängande stråk är att ge ytorna däremellan ett
skydd. Det kan vi göra genom att planlägga hela området och skydda området. I området är det bara ett
fåtal markägare som vill sälja skogsmark till bostadsbyggande.
Vårt förslag är att skydda det idag sammanhängande gröna stråket från Funbosjön bort över Fjällnora.
Stora delar av ytan är idag redan skyddad av strandskydd, riksintressen, natura 2000, områdesbestämmelWIV-SQVoHIX½RRWmZIRIRLIPHIPJSVRQMRRIRWSQFIKVmRWEVQ}NPMKLIXIVREJ}VI\TPSEXIVMRK
De områden som inte omfattas av skydd idag skulle därigenom få ett skydd av de nya områdesbestämmelserna och fördjupad översiktsplan. Utredningen får peka ut hur bebyggelse kan regleras i området för
att undvika storskaliga projekt som förändrar områdets karaktär. Utredningens riktlinjer bör vara att området endast får bebyggas ”organiskt” dvs enstaka hus i taget och med hänsyn till kulturmiljö och natur.
Skogsbruk ska kunna bedrivas som tidigare i området, men med hänsyn till nya cykelvägar.
Kostnaden för kommunen är låg, ingen inköp av mark är nödvändig. Utgifterna består i utredning och visst arbete med cykelväg, vandingsleder med mera. Den viktigaste frågan är kommunens behov
av bostäder. Översiktsplaneringens beräknade behov av att bygga 1800 lägenheter längs stråk 282 tillgoHSWIWQIHTPERIVEHFIF]KKIPWIM+YRWXE0mRRESGL%PQYRKI(IX½RRWMRXIFmXXVIWIVZMGIRmVLIXXMPP
arbetsplatser i det föreslagna området än i Gunsta. Närheten till sjö skulle kunna vara tt argument, men
förutsättningar att till sjönära boende är större i Länna och Almunge. Just nu är en VA-ledning under byggnation till Gunsta, Länna och Almunge. Den kommer passera genom det föreslagna gröna stråket men är
MRKEPYRHFIVSIRHIEZF]KKREXMSRMSQVoHIX0IHRMRKIR½RERWMIVEWKIRSQF]KKREXMSRM+YRWXE0mRRESGL
Almunge.

Översikt kommunen

(IXEOXYIPPESQVoHIXmVJ}VZoRERWZmVXPMXIYXF]KKXXVSXW
EXWXEHIRWRmVQEWXIWN}EV½RRWLmV8mXSVXIV½RRW}WXIV
SGLZmWXIVSQSQVoHIX7}HIVSGLZmWXIVSQWXEHIR½RRW
redan liknande ”gröna zoner”.

Väg 282

0mRKWZmKIR½RRWQoRKEWSQZMPPF}VNEF]KKEQIRZMZMPP
MRXILEIXXPoRKWQEPXSQVoHIQIHWQoLYWFIF]KKIPWI
Gunsta är beslutat (enligt FÖP) att utvidgas med ca 1000
lägenheter. Översiktsplanen föreslår att 500 lägenheter ska
F]KKEWMZEVHIVE0mRRESGL%PQYRKI

Det gröna stråket

)RWXSVHIPEZSQVoHIXmVVIHERMHEKWO]HHEXM
någon form. Här är en ungefärlig skiss med några
exempel och ungefärliga områden markerade.
+V}RX!7XERHWO]HH2EXYVER]GOIPFMSXSTIV
eller föreslagna som naturreservat i FÖP.
+V}REGMVOPEVZMWEVWO]HHWEZWXoRHHNYVKoVHEV
0MPE!FIF]KKHESQVoHIQIHSQVoHIWFIWXmQQIPWIV
VMOWMRXVIWWIOYPXYVQMPN}QEVOIVEHM*h4WSQOYPXYV
historiskt intressant och Fjällnora frilutsgård
Rött = Lennakattens kulturmiljökorridor
3VERKI!WO]HHW^SRZmK
6!7X}VVIJSVRPmQRMRKEVSQVoHIRIPPIVSFNIOX
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Fjällnora
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']OIPZmK9TTWEPE*NmPPRSVE
(IX½RRWIXXWQEVXWmXXEXXHVEIRG]OIPZmKXMPP*NmPPRSVE*EOXYQmVEXX
G]OIPZmKIRmVVIHEROPEVWoRmVWSQToXZoWXmPPIR)XXZEGOVEVIWmOVEVI
SGLOSVXEVIEPXIVREXMZXMPPEXXG]OPESQZmKIRPmRKWFMPZmKEVRE
Fjällnora är ett stort besöksmål för kommunens invånare. Idag är det svårt att ta
WMKHMXYXERFMP7EQXMHMKXZMPP¾IVSGL¾IVMHIRZm\ERHIWXEHIRG]OPEFoHIWSQYX¾]OXSGL
WSQQSXMSR(IX½RRWJ}VWPEKEXXHVEG]OIPZmKPmRKWSGLHIXmVFVE:MZMPPOSQTPIXXIVE
med ett förslag som kräver små investeringar men som ger mycket resultat.
Bara några hundra meter cykelväg krävs. Det ena stället är cirka 500 meter
ZMH7ToRKXSVT,mVOSVWEW*YRFSoR*VEQXMPPGEJERRWLmVIRWToRKHmVHIM7ToRKXSVT
kunde ta sina cyklar över till andra sidan. Sista biten från grusvägen till Fjällnora saknas 700
QIXIV(IX½RRWIRZERHVMRKWPIH 9TTPERHWPIHIR QIRHIRmVIRSQZmK
Cykelvägen blir 19 km från centrala Uppsala, varav 15 km på asfalt, 4 km på
KVYWZmK*VoRWXERTEWWIVEVQERIXX}TTIXOYPXYVPERHWOETSGLWIV¾IVEVYRWXIREVPmRKW
vägen. Man ser gårdar, Funbo kyrka och med lite tur passerar Lennakatten. Sista biten, efter
Funboån så blir det mer skog och de sista fyra kilometrarna går på grusväg och leder in i ett
WOSKWSQVoHI7N}R8VIL}VRMRKIRXMXXEVJVEQYVHIRHNYTEKVERWOSKIR(IWMWXEQIXIVEVna får du idag gå till fots. Men därefter möts du av det lilla sundet vid Fjällnora och där ligger
VIHERMHEKIRHVEK¾SXXIYXQmVOXEXXHVE}ZIVIXXTEVG]OPEVQIH(IXmVIXXZEGOIVXWmXXEXX
komma till Fjällnora som andas mer vildmark än de stora bilparkeringarna på andra sidan.
Styrelsen för Marielunds vänner, februari 2012

Ny spång + ny cykelväg

Befintlig asfaltsväg

8VE½OZIVOIXTPERIVEVYXF]KKHZmKToWXVmGOER
Gunsta - Länna och utreder möjlighet till cykelväg

Cykelväg behöver göras

&I½RXPMKG]OIPZmKIPPIVG]OIPZmRPMKQMRHVIZmK

Befintlig cykelväg

Befintlig grusväg

Ny cykelväg (grus)

Fjällnora

Vy från Funboån mot Spångtorp.
Den asfalterade vägen börjar vid gula huset.

Vy från Söderby västerut mot Spångtorp. Funboån går längs åkerns bortre kant.
,mVMJVoRWEOREWG]OIPZmKFSVXXMPPKYPELYWIXHmVHIREWJEPXIVEHIZmKIRF}VNEV

