Gruppbebyggelse vid Dalbovägen – kv. Fjällripan
Vid Dalbovägen kvarteret Fjällripan uppfördes 1970 fyra stycken 2‐planshus levererade av AB
Götene Trähus AB. Husen har en bostadsyta av ca 180 m², är byggda av lättbetong och trä med
puts och träfasad. Husen har platta tak och med en balkong på framsidan. Tomtarean är 900 ‐ 1000
m² per tomt.
Stamfastigheten var Sunnersta 84:13 och därifrån avstyckades Sunnersta 84:17, 84:18 och 84:19.
Husen såldes av firma Byggprojektering i Uppsala, entreprenör var Uppsala Byggtjänst AB (se
planlösning)
Sunnersta 84:13, adress Dalbovägen 33C
Ursprunglig ägare var Ulf Hedstrand, överläkare och ledare för den allmänna
intensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hedstrand var en mycket
uppskattad läkare som har fått en av sjukhusets lärosalar uppkallad efter sig. Han avled år 2000.
1986 flyttade Nils och Katarina Sjökvist med dotter Susanna in i huset efter att tidigare ha bott i
Täby och Stockholm. Nils arbetade då som rederiinspektör på Salénrederierna, senare som teknisk
chef på ICB Shipping i Stockholm. Han följde med till Norge vid företagets försäljning 1998 och har
sedan pendlat till Oslo till 2012. Katarina är filosofie kandidat och har arbetat som
institutionssekreterare vid Uppsala Universitet och Susanna är nu läkare i Lund.
Sunnersta 84: 19, adress Dalbovägen 33 D
Från att huset byggdes 1970 har Ferdinand (Fred) och Gunilla Banks bott där men på hösten 2012
flyttade dom till en lägenhet inne i Uppsala. Fred, ursprungligen från Chicago, är en nu pensionerad
ekonomiprofessor som periodvis arbetat utomlands som Visiting Professor och för FN. Hans
specialämne är energiekonomi där han skrivit flera läroböcker och ägnat kärnkraft‐ och
naturgasfrågor stort intresse. Som ekonom får han nog betraktas som ganska kontroversiell,
speciellt vad det gäller hans syn på Nobelpristagare i ekonomi. Gunilla har arbetat på det
socialdemokratiska partikansliet, Olof Palmes minnesfond samt för Unicef. Hon är dessutom
författare till flera barnböcker och romaner.
I november 2012 övertogs huset av familjen Pantefors/Shirley‐Rollson för 3.595000 sek
Sunnersta 84: 18, adress Dalbovägen 33 A
Ursprunglig ägare: Sörensen, därefter Axelsson.
Är sedan många år en privatägd förskola, Mollys farm, som drivs som ett aktiebolag. Affärsidén är
att med hjälp av modern pedagogik stimulera barnens nyfikenhet att själva tillägna sig kunskaper.
Se hemsida www.algonet.se

Sunnersta 84 : 17, adress Dalbovägen 33 B
Ursprungligen ägare var familjen Åke Rimsten, läkare på Akademiska Sjukhuset, som också
utvidgade huset med en vindsvåning som prefabricerades och lyftes på plats.
Från 1980 talet beboddes huset av familjen Eddy och Marijke van der Maarel, holländska
medborgare, med barnen Anette och Joos. Eddy är en känd holländsk botaniker och han var sedan
1981 professor i växtekologi vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala och Marijke är
landskapsarkitekt. Efter pensionering i slutet av 1990‐talet återvände paret till Holland och
universitetet i Groningen där Eddy nu är professor emeritus. Eddy och Marijke bor numera i
Noordwolde i närheten av Groningen. Eddy är dessutom en framstående pianist.
Efter van der Maarels övertogs huset av Lars och Lena Tranvik. Lars är professor i limnologi.
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