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Så här tycker boende i Eriksberg  
om utvecklingen av området
– sammanfattning från öppet hus 24 september 2015

24 september 2015 bjöd kommunen in boende och verksamma i Eriksberg till ett
öppet hus med syfte att informera om det pågående arbetet med att ta fram ett plan-
program för Eriksberg och Ekebydalen. Öppet hus syftade också till att föra en tidig
dialog med boende och verksamma i området för att ta del av synpunkter och förslag
till områdets utveckling. Under kvällen fanns politiker, tjänstemän och byggherrar på
plats för att svara på frågor, diskutera och berätta om arbetet med planprogrammet.

Deltagarna fick lämna synpunkter och förslag

Under öppet hus kunde deltagare bland annat beskriva Eriksberg med egna ord på 
lappar som sattes upp på en skärm vid en av de informationsstationer som fanns i 
lokalen. Deltagare kunde också fylla i en enkät med tre frågor kring den framtida 
utvecklingen av området. 

Att värna om grönskan i och omkring området, att inte bygga för tätt och att bevara 
Västertorgs karaktär är några av synpunkterna vi fick in. Många efterfrågar bättre 
och utbyggda gång- och cykelvägar, fler mötesplatser och ett mer levande centrum 
med bland annat större utbud och möjlighet till fler aktiviteter. Här följer en sam-
manfattning av de beskrivningar, synpunkter och förslag som vi fick in. 



Vad är Eriksberg för dig? 
Beskriv Eriksberg med dina egna ord

Antal svar: 52 st

De flesta beskrivningar som lämnades på denna station berör grönskan i området 
och närheten till naturen. ”Fina grönområden”, ”bevara grönskan” och ”Eriksberg 
är en grön oas – spara den!” är några exempel på beskrivningar som lämnats. Eriks-
berg är ett omtyckt område vilket uttrycks på flera lappar med beskrivningar som 
”Perfekt”, ”Bästa stället” och ”Ett hem”.

Den blandade befolkningen i området nämns som en anledning till att man vill bo 
kvar här och det uttrycks en oro för att alla inte kommer att ha råd att bo kvar i  
Eriksberg efter en förtätning av området.

Västertorg nämns som unikt och man vill bevara karaktären av ett 50-60-talstorg. 
Fler butiker önskas och någon skriver ”deprimerande centrum” på en av lapparna.

Några skriver att Eriksberg är bra som det är och att det inte behöver förändras 
något.

Några exempel på beskrivningar:

• Grönskande

• Grönskan och den blandade befolkningen  
– anledningen till att vi vill bo här.

• GRÖNT!!

• Bästa stället.

• Till för barn, vuxna och gamla.

• Perfekt kombination av natur och stad nära stan precis invid Hågadalen.

• Bevara Västertorgs charm!

• Deprimerande centrum.

• Gillar miljön på Västertorg idag. Trevligt med fler butiker och tjänster.

• Det behövs ett allaktivitetshus i Eriksberg, för alla åldrar och nationaliteter.

• Perfekt.

• Vi vill bo kvar och ha det som det är.

Beskriv Eriksberg med dina egna ord



Hur kan området vid Västertorg  
och Eriksbergs- och Hågadalsskolan  
utvecklas?
Antal svar på frågan: 47 st

Västertorg

Som en utveckling av Västertorg föreslås fler affärer, ett större utbud samt caféer. En 
uppfräschning av torget önskas och bättre belysning i området skulle göra det trygga-
re och mer inbjudande. Mer grönska och planteringar på torget, en samlingslokal/
café med möjlighet att sitta ute på sommaren lyfts också bland svaren. Västertorg 
kan utvecklas till en grön, inbjudande stadskärna.

Samtidigt som många önskar ett större utbud och fler affärer på Västertorg nämner 
flera att det är viktigt att bevara Västertorgs karaktär som den är, med en känsla av 
ett litet stadsdelstorg. Det småskaliga och lokala lyfts fram som viktiga värden att 
bevara. Det ska inte bara vara stora kedjor, gallerior eller stormarknad på Västertorg 
enligt några av svaren. 

Grönskan i området

Grönskan är viktig att bevara och man vill spara så mycket träd och gröna ytor som 
möjligt.

Skolorna och skolområdena

De befintliga skolorna och idrottsplanen behöver rustas upp och skolområdena skul-
le kunna göras grönare och trevligare. Det är också viktigt att skolan och biblioteket 
får vara kvar i centrum.

Fler möjligheter till aktiviteter

Flera tar upp behovet av olika slags aktiviteter för alla åldrar, även kvällstid. Som 
exempel på åtgärder nämns ungdomsgård, badhus, att bevara och skapa fler ytor för 
skridskoåkning och fotboll samt fler lekparker – även sådana som passar för större 
barn.

Bostäderna

Angående förtätningen i området lyfts det fram att den måste ske med hänsyn till 
livsutrymme och respekt för den privata sfären. Bostäderna bör också vara av blan-
dade typer (hyresrätter och bostadsrätter) så att alla har råd att bo kvar och flytta till 
Eriksberg.

Gång/cykelvägar och vägar

Flera tar upp trafiken i området som ett problem, bilarna kör för fort i området. 
Exempel på förslag till åtgärd är att farthinder sätts upp på Granitvägen vid skolan 
och längre upp mot Ekebydalen samt på Eriksbergsvägen vid backen Gråbergsvägen. 
Fortsatt utbyggnad av gång/cykelbanor önskas och någon skriver att parkeringsmöj-
ligheten längs Granitvägen bör tas bort.



Några exempel på svar:

• Fler butiker runt Västertorg, bostäder.

• Planteringar på torget.

• Förbättra Västertorg. Gör skolområdena  
grönare och trevligare. Fler lekparker  
som passar även för äldre barn.  
Bevara och skapa fler is/fotbollsytor.

• Se till att behålla det småskaliga och lokala, inte bara  
stora kedjor bör finnas där. Gör baksidan av torget mer  
inbjudande och trygg, men gör det inte för välputsat och  
trendigt på framsidan, bevara torgets gamla charm.

• Farthinder på Granitvägen – bilarna kör för fort.  
Inte bara vid skolan utan även längre upp mot Ekebydalen.  
Café vid Västertorg vore trevligt.

• Parkområde, grön, inbjudande citykärna.

• Mer koncentrerade aktivitetsbyggnader – affärer, verksamheter med mera.

• Det är bra som det är – ingen utveckling behövs! Förändring kan bara bli till det sämre.

• För mig finns det sällan anledning att gå till Västertorg, det känns inte inbjudande eller 
trivsamt. Mer grönt? Trevligare affärer, caféer?

• Förtäta med respekt för den privata sfären. Bygg blandade bostäder så att alla  
”ekonomiklasser” kan bo kvar och flytta hit. Håll fast vid 50-talsidealet på bostadshus. 
Vi vill inte ha supermoderna dyra hus.

• Fler affärer, café med mera. Aktiviteter för ungdomar kvällstid. Multiaktiviteter  
kvällstider för alla åldrar.

• Eriksberg kan bli mer modern, där igenom några nya bostäder och framför allt  
rusta upp det vi har. Västertorg kan fräschas upp, mer butiker med mera. Bättre  
gatubelysning.

• Spara så mycket träd och gröna ytor som möjligt!

• Mer planteringar. Tätare! Vi som bor i detta område gillar grönska. Vi vill inte ha ett 
grått stentorg utan växtlighet!

• Idag är Eriksberg väldigt öppet planerat, det är lätt att röra sig mellan husen och man 
upplever sig sällan exkluderad från gårdar. Behåll känslan att det är fritt fram att låta 
barnen leka på vilken lekplats de vill, att gårdar och grönytor tillhör alla, inte en enskild 
hyresvärd eller förening.

• Våga förtäta med hus som sticker ut! Olika material, färger, varierade former etc. Ro-
sendal är ett kul exempel på lite annorlunda (i alla fall för Uppsala) arkitektur och jag 
önskar själv att det uttrycket kommer prägla nybyggnationen även här. Ser gärna stora 
fasadmålningar som ger området karaktär och tydlig identitet.

Hur kan området vid  Västertorg och Eriksbergs-  och Hågadalsskolan utvecklas?



Vad saknas i Eriksberg idag?
Antal svar: 47

Av det som saknas i Eriksberg nämns mötesplatser, bättre och utbyggda gång/cykel-
vägar samt fler affärer av flera som svarat. Även caféer, bättre parkeringsmöjligheter, 
kulturhus/utrymmen för kultur och lite större mataffär saknas idag. 
 
Det är också några som tycker att Eriksberg är bra som det är och att inget saknas. 

Fler exempel på vad som saknas i Eriksberg:

• Bostäder för alla kategorier och en jämnare åldersfördelning.  
Idag är det fler äldre som bor i området.

• Möjlighet för yngre småbarnsfamiljer att bo här.

• Bageri/konditori

• Restauranger

• Badhus

• Aktivitetshus

• Mer evenemang

• Verksamheter som är öppna fler timmar av dygnet.

• Gatuliv, levande centrum även kvällstid.

• Bättre gatubelysning

• Träningslokal

• Fler sitt/vistelseplatser av både publik och avskild karaktär.

• Idrottshall

• Fotbollsplaner

• Arbetsplatser/kontor/företagshotell

• Genomtänkta parker

• Bibliotek med längre öppettider

• Fler odlingslotter

• Blommor

• Skapa attraktiva lösningar genom att förstärka upplevelsen av befintligt vatten,  
ex genom större damm/vattenspegel i Ekebydalen. Kanske finns även lämplig yta  
för att anlägga gräsmatta/sol- och picknickyta med uteduschar med utsikt över  
Hågaån. Eriksberg/flogsta skulle verkligen tjäna på att få en lokal sol- och badlösning 
sommartid.

Vad saknas i 
Eriksberg idag?



Övriga förslag/synpunkter på  
utvecklingen av Eriksberg?
Antal svar: 62 st

På denna punkt kunde mötesdeltagare skriva fritt om sina tankar kring utveckling-
en av Eriksberg. En stor del av svaren handlar om vikten av att behålla områdets 
grönska och karaktär. Det är viktigt att bevara det som finns, och det finns både de 
som vill ha ”orörd” natur och de som önskar mer planerade parker. Några föreslår 
utbyggnad, förbättring och belysning av valda gång- och cykelvägar. Bättre parke-
ringsmöjligheter vid en förtätning nämns också som nödvändigt. 

Några tycker att det inte bör byggas mer i området alls utan att det istället bör 
byggas på andra ställen där det inte blir så tättbebyggt. Fler lyfter en oro för, och 
motvilja till att det byggs för tätt i området. Man lyfter att det är viktigt med respekt-
avstånd till befintlig bebyggelse vid en förtätning och att det inte bör byggas för höga 
hus. Det behöver byggas med varsamhet och i enlighet med övrig bebyggelse.

Hammarparken nämns specifikt i några svar, där blir det för exploaterat. Grönområ-
det borde bevaras och det ska inte gå några bilvägar genom parken. Pulkabacken tas 
också upp som viktig att bevara och några lyfter vikten av att bevara kolonilotterna i 
Ekebydalen.

Några exempel på svar:

• Att på fältet bakom Hågadalsskolan göra en park med 
stigar, träd och bänkar. Typ som ett mindre stadsträd-
gården, med inslag av lekmöjligheter för mindre barn 
(nyttja stenar, stockar, buskar med mera.)

• Låt Eriksberg vara ifred. Bygg någon annanstans!

• Även om det kan svida lite att vissa grönområden tas i an-
språk så är närheten till Hågadalen och Stadsskogen så bra 
och värdefull att det absolut måste möjliggöras för fler att bo 
i denna fantastiska stadsdel!

• Förstör inte Eriksberg. Bevara den naturliga naturen, det är ju den som gör att vi vill bo 
här! Visst mår man bäst med stora grönytor. Alla vill inte bo förtätat.

• Behåll naturen. Inga ”gröna” parker behövs när man har närhet till skog och  
Hågadalen. Modernisera – gör Eriksberg mer riktat åt de yngre. Fräscha upp och  
gör lägenheter/hus för små familjer och studenter.

• Bevara odlingslotterna! Viktig plats för gemenskap.

• Bygg inte för höga hus, utan bevara karaktären för Eriksberg.

• Bevara pulkabacken – bygg inte en ny väg parallellt med Eriksbergsvägen!

• Bevara Hammarparken och dess fantastiska värden. Skid/gång/cykelstråk/djur.  
Barnen kan springa fritt. Inga bilvägar genom parken.

• Orsaken till att jag flyttade till Eriksberg är att det ligger mellan stadsskogen och 
Hågadalen. Om vägen ut till grönområdena försvinner tappar stadsdelen mycket av sin 
dragningskraft.

• Belysning gång/cykelväg längs Eriksbergsvägen.

Övriga förslag/synpunkter på  utvecklingen av Eriksberg?



Så tar vi med oss synpunkter  
och förslag 
Många synpunkter som lämnades under öppet hus rör frågor som vi kommer att 
behandla redan i programskedet. Några synpunkter råder inte kommunen över inom 
ramen för programarbetet och andra, mer detaljerade frågor, kan behandlas först i 
senare skeden så som till exempel i detaljplaneringen. 

Planprogrammet ska utreda en förtätning av området och det kommer att ge väg- 
ledning till var ny bebyggelse kan möjliggöras och vilka delar som bör bevaras.  
Uppdraget att förtäta stadsdelen ska vägas mot bland annat natur- och kulturvärden 
och plats för offentlig service som till exempel skola och förskola.

Många besökare på öppet hus betonar områdets naturnära läge men också grönskan 
inne i området. Det gröna Eriksberg är ett återkommande tema och även något som 
kommunen ser som värdeskapande och viktigt att ta vara på i området.

Flera besökare efterfrågar ett större utbud av butiker och lokaler. Kommunen kan 
genom planprogrammet och efterföljande detaljplaner skapa förutsättningar för fler 
lokaler, till exempel för butiker och caféer, genom att tillåta att marken får användas 
till annat än bostäder.

Några tar upp lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer och de önskar flera typer  
av bostäder, till exempel mindre hus/större lägenheter för barnfamiljer. Även detta 
överensstämmer med kommunens tankar för området. Kommunens möjlighet att 
styra över vilka bostadstyper som ska byggas i området är dock begränsad och i  
viss mån upp till markägare och byggherrar.

Nästa steg

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om när förslaget till planprogram för 
Eriksberg och Ekebydalen ska gå ut på samråd. Det beräknas ske under våren 2016. 
Under samrådstiden kommer kommunen att bjuda in till möten där förslaget presen-
teras och alla har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan kommunstyrel-
sen fattar beslut om programmet.

Följ arbetet med planprogrammet på www.uppsala.se/eriksberg.


