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FÖRORD

Tack vare höjd levnadsstandard och utökad fritid under de

senaste trettio åren, har en demokratiseringsprocess ägt rum

inom fritidsstugebyggnationen.

Tidigare 'var det endast de högre klasserna som hade råd med

"dubbel bosättning'!, men idag har även de bredare lagren möjlig~

heter att skaffa sig och tid att utnyttja fritidsbostäder.

-' Följden har blivit att fritidsstugor snabbt vuxit upp i kust-

banden och kring de större städerna. Tyvärr har statsmakterna

inte hunnit följa med, när det gä-lt planering av fritidsstuge-

områden. I höst har dock den första statliga utredningen om fri-

tidsbebyggelse blivit klar~)Den har haft som målsättning att in-

ventera och kartara hela landets fritidsbebyggelse. Resultatot

kommer att ligga till grund för den framtida planeringen.

Fritidsbebyggelsen regleras för närvarande genom översiktlig

planläggning, utomplansbestämmelser och detaljplaner. Men fler-

talet, eller 76 procent av landets kommuner har uppgett att de

saknar någon form av översiktsplan där fritidsbebyggelse ingår.

utredningen visar att antalet fritidsstugor i landet uppgick

vid början av 1963 till 297000. Detta innebär att ungefär vart

tionde hushåll disponerar en fritidsstuga. Ökningen är cirka

15000 per år för hela landet.

Denna proseminarieuppsats ingår i en serie und~rsölmingar av

fritidsbebyggelsen i Uppsalatrakten.

Ämnet gavs våren 1963 av fil.kand. Inga Söderman, som även

varit handledare.

Fältarbetet utfördes försommaren 1963.

l) Tidningarnas telegrambyrå, den 8 augusti 1963.
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DEFINITIONER

Fritidsbostad I-fastighet, -hus, -s~ugal - bostad, som används

sporadiskt och saknar mantalsskriven befolkning. Termerna sport.-

stuga, sommarstuga och sommarvilla, som definieras på samma sätt,

har i görligaste mån undvikits för att få bort den inskränkande

betydelse som inläggc i orden sommar och sport.

Fast eller permanent bostad - bostad, som används hela året och

har mantalsskriven befolkning.

Stadsäga - tomt
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l'fP.LSÄTTNIl'iG

Den primära uppgiften med denna uppsats har varit att upp-

rätta en bebyggelsegeografisk karta över Sunnersta-F1ottsund-

Granebergs-området, där fritidsbebyggelsen visas skild från

den permanenta bebyggelsen.

I anslutning till denna uppgift ansågs det motiverat att un-

dersöka och beslariva bebyggelsens uppkomst och utveckling, läge

och utseende, markägoförhållanden, tomt och byggnadsvärden.

Som en särskild uppgift behandlas de faktorer som är av vi-

tal betydelse för befolkningens uppehälle och trivsel: kommuni-

kationerna till och från området, områdets utrustning med affä-

rer, post och telefon samt områdetsnatur.

De planer som Uppsala stad har för områdets framtida utveck-

ling, som man främst finner dem i stads- och generalplan, har

även undersökts.

Till detta kommer en jämförelse raed en uppsats skriven 1950,

som dock endast behandlar en del av undersökningsområdet. Den

är författad av Ingrid Nilsson och heter: iiF1ottsund och Grane-

berg. En bebyggelsegeografisk studie.11
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PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDET

Läge
Sunnersta, Flottsund och Graneberg utgör ett samn1anhängande

bostads- och fritidsområde i södra delen av Uppsala stad. Sunner-

sta ligger närmast stadscentrum, på ett avstånd av ca sju kilo-

meter, medan flotOtsund och Graneberg, söder respektive sydväst

om Sunnersta? når ända fram till Ekoln, drygt nio kilometer från

stadscentrum. Områdets östra och södra gränser utgörs av vatten,

Fyrisåns respektive Ekolns, medan de norra och västra är omväx-

lande åker-, ängs- och sl~ogsmark.

Flottsund intar en särställning genom att det icke är ett be-

stämt avgränsat område, utan endast en benämning på ett litet an-

tal tomter vid Fyrisåns mynn~ng i Ekoln.l) Administrativt hör det

samman med Sunnersta.

Hela området ingicl~ tidigare i Bondkyrko socken, men inkorpo-

rerades tillsammans med övriga delar av socknen med Uppsala stad

den l januari 1947, där socknen numera utgör Helga Trefaldighets
f .. l . 2)

orsam long.

Terräng
Berggrunden utgörs i huvudsak av urgranit. Ovanpå denna ligger

en del framträdande glaciala bildningar: svallad morän i norra

Sunnersta, svallad blockrik morän i södra Sunnersta och en bit

av Uppsalaåsen, här kallad Kronåsen, i områdets östra del mot Fy-

risån. De postglaciala bildningarna utgörs till stor del av styv

lera med inslag av lätt lera och mjäla i SÖ Sunnersta och små

kärrmarksområden i ~N Sunnersta.3)

Området är starkt kuperaot och skogbevuxet, så när som på ett

fåtal öppna ytor främst i Graneberg. Kronåsen når en höjd av 40

meter över havet, men områdets högsta punkt ligger i NV Sunnersta,

48 meter över havet.4)

l) Ekonomiska kartbladet
2) Bondkyrko socken. I~innesskrift i anledning av inkorporeringen

l jan. 1947. Uppsala 1946.
3) Geologiska bladet "Uppsala fl, S. G. U. ser Aa, If: o 199.
4) Karta över Uppsala för generalplaneändamål. Sammanställd ur eko-

nomiska kartan vilken kompletterats med höjdkurvor. Skala 1:10000.

'~
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Markägoförhållanden

Ägoförhållandena visas på en karta i skala 1:10000, som upprät-

tats efter en äganderättskarta på stadsingenjörskontoret i samma
l)skala.

I{arken har fem olika kategorier ägare: kronan, universitetet,

kyrkan, staden och de enskilda villaägarna. Hittills har det stött

på oöverstigliga hinder att få tillstånd att bebygga kronans och

universitetets mark. Kronans mark upptas docl~ till största delen

av Kronåsen i 'områdets östra del. Universitetets mark, i områdets

norra del, är'delvis starkt kuperad och delvis av åkerkaraktär. på

det senare markområdet ligger Lilla Sunnersta Försöksgård. Kyrkans

markinnehav inskränker sig till ett par fastigheter inom området.

på stadens mark däremot kan bebyggelsen expandera. Staden har tre

större markområden som den exploaterar: S Graneberg, NV och NO SlL~-

nersta. Av dessa har S Graneberg så gott som helt utnyttjats i be-
b l h .. d d k o o .. o 2)

ygge se anseen e j en mar som aterstar ska vara. "gronomraden".

NV Sunnersta blir ett fritidstugeområde, medan NO Sunnersta plane-

l~as för villabebyggelse.2) När de enskilda villaägarnas tomter av-

styckades gavs de i allmänhet stor areal, ty man hade svårt att tän-

ka sig den kraftiga expansion, som förortsområdena genomgår idag.

De l~an nu avstyckas till mindre tomter. Den största enskilda marl~-

ägaren är spårvägsaktiebolaget Uppsala-Mälaren, som uppköpte marl~

längs sparvägssträcl~an; ~~rk som nu avstyckats och säljs som tomt-

mark.
I

Gällande bestämmelser

Den 16 november 1928 godkändes en avstyckningsplan för området,

som upprättats av distriktslantmätare Skiöld von 'Otter. Utomplans-

bestämmelser fastställdes den 26 januari 1952. Byggnadsförbud inom

omr'ådets planlgda del fastställdes den 17 mars 1947, men ett undan..
, tag gjordes den 10 juni 1.952 för visst område för sommarstugebebyg-

gelse i NV Sunnersta.3)

l) Kartbilaga
2) stadsingenjör Levan, Stadsingenjörskontoret
3) Stadsplanetekniker Arand, Stadsarkitektkontoret
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KÄLLOR OCH }-IETODIK

Vilken del av bebyggelsen inom Sunnersta-Flottsund-Granebergs-.

området utgörs av fritidsstugor?

För att undersöka detta förhållande kan man använda sig aven

intervjuundersökning och kartläggning direkt på platsen. Härigenom

når man visserligen ett tillförlitligt resultat, men arqetet är yt-

terst tidskrävande och lämpar sig därför inte för undersölmingar av

stora habitationer.

Mitt område lämpade sig inte för denna metod på grund av dess

storlek, varför en annan metod måste användas. Den grundar sig på

en inventering och kartering av bebyggelsen med hjälp av följande

källmatriel:

l) Översiktskarta över södra delarna av Uppsala stad, tryckår 1952,

sIcala l: 5000;

2) Fastighetslängd med fastighetsliggare i Uppsala stad /Fjärdingen

I (25:e d) taxeringsdistrilct/ och Uppsala län för år 1962;

3) Mantalslängd i Uppsala län för år 1963, taxeringsdistrikt Fj 34

HT.,
4) Ekonomiska kartbladet "Il I Uppsala 6a Ultuna", uppförstorat från

s'~ala l :10000 till 1:5000.

I/Översiktskartan!1 var upprättad av staasingenjör Levan på S tads-

ingenjörskontoret, och fick tjänstgöra som första underlagskarta.

För detta ändamål var den särskilt lämplig genom att den tydligt

utvisade fastighetsgränsel~, stadsägon~~er, gatunamn och gatunum-

mer. ~Ien den var tryckt redan 1952, och därigenom något i~ktuell.

Några kompletteringar hade inte införts därefter, trots att en del

förändringar ägt rum, bland annat hade nya tomtavstyckningar gjorts

inom undersökningsområdet; i lrif Sunnersta för fritidsstugor och i

NO Sunnersta för egnahem. Dessutom visade det sig under arbetets

gång att ett antal stadsägor upphört eller fått ändrat nummer genom

sammanslagning eller av annan outredd anledning. Upplysningar om

detta lämnades av pel~sonal på stadsingenjörskontoret och komplet-

teringarna finns medtagna på den slutgiltiga kartan.

~ I fastighetslängden redovisas samtliga fastigheter. Den var från

1962, och visar'm." a. o. 1961 års förhållanden. Den uppdelas i en

,
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fastighetsJ_iggare, som innehåller fastighetens beteckning enligt

jord- eller fastighetsregister (stadsägonummer) och namn och post-

~dress på fastighetens ägare, samt en fastighetslängd, som upptar

b:..a. mark oc!: byggnadsvärde. Byggnadsvärdet anger att tomten är

bebyggd, men värdet utgör en klumpsumma för samtliga fastigheter

på tomten. Del~rlD. lulUi1psumma l(an således innehålla både fritids-

och fal3i; bel::.yggelse, garage, -vedbodar etc. Mer om byggnadsvärdet

fcljer längre fram i detta l.:apitel. F'astighetslängden visaräv'en om ~

';

huaet har :l'ik.öpt tomt eller ej. Med 1'}jUS ål' betecknas hus å ofri "-

gr~~d. De salm~r givetvis ~lrkvärde, men inte byggnadsvärde.

IC~rtan visal~ således ~omten.s läge och fastighetslängden motsva-

rancle tOj-;:~6 bel::.ygp;else genom byggnadsvärdct. Men vilkcn del av be...

by;goJ_sen ~r e.~r frj.tio..slc3.raktär? Den frågan löstes oclcså med hjälp

Q.V f.,:,.~tighetsl~gden. Ur denna längd framgål~ j om ägaren är mantals-

3kri'T~r, pE: plp.'~r:3n, ocr! :i- se. fall he.r fastigheten betraktats som

fas';; ~'osJcc:'.d. Me~ O!i1 så ej var fallet, utan ägaren hade sin adress

på ~11nan Ol't, t. ex. inn~ i Uppsala, ansågs bebyggelsen vara av fri-

tiåsl~rtti,tär. (Se d~~finition på fritidsbostad!)

Det ~r'akti~lta arbetet tillgicl( på följande sätt. Stadsägonummren

,järliörc:.0s ~. tUl~ och orning gata för gata med motsvarande nummer i

j'a.s.!;ighetsl.ängden med avseende på ägarens adress. För var je tomt

.sc:'.t.ces l~l~YE:S på ~nder]_agskartan: ett gul!; för fritidsstuga, ett

blått för f~st bebyggelse och två blå kryss för enbart tomt.

för R~~ bättre l~urlna bearbeta materialet och för att underlätta

framtida. u~ldersökningar och jämförelser inom området upprättades

sal,ltidigt ett l~ortregister över samtliga fritidsstugeägare. Detta

rE'gist:er innehåller nummret på stadsägan, titel, nD.mn och adress

på ö.garen. eller innehavaren, samt mark- och byggnadsvärde.

En l~acl{d.el Dl0d festighetsJ-ängden var att upplysningar lämn~des

E'~.br..':,t c,.~~ i:\g["i.ren 0:11 åenncos adress, men det kan ju mycket väl vara

så B.tt ägaren hyrt ut den bostad, som enligt "adressmetodenii räk-

rnte som f:-itidsbostad, s~ !l.tt den blivit en fast bostad med man-

talsr::2cr:;.-Tc:,- befl)ll,:ni.r.g.

NäE:"ta s",--eg b~.e...T därföl~ att företaga en kompletterande dubbelkon-

troj.l 1::E'0. hJ~-:-? av J-963 ~:::-s mantalslängd för att få så aktuella för-

!lållC:~10en 20r. ill::)~l:'S.t. D3ssutom :ccunde det vara så att en del fri-

ti_dsst':.E';or f.lytt ElgD.!'E: cc;, över;:,&tt till fast bebyggelse under 1962.
Men Rv~n de~ and:-a m:ijl:~ghete~ fanns, att någon ~ller några av de

till iae.c be'uy~gelGc t1.pptagnc;. fas.i:;igh~'i;erna, aven eller nnnan or-
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sak, övergått till fritidsbebyggelse under samma tid.

Mantalslängden innehåller Uppl~:ll.ingar om namn, yrke eller titel,

ltyrlrobokföringsort, kyrkobokförd fastighet (stadsäga) och bostads-

adress. Dessutom en del andra uppgifter utan värde för denna under-

sökning.

Det praktiska arbetet med dubbelkontrollen följde samma mönster

som den pl~imära kontrollen med fastighetslängden.

Nästa etapp i undersöltningen blev att överföra marlceringarna på

underlagskartan till den slutgiltiga kartan, som grundar sig på det

elronomisl~a kartbladet~ Med gul färg markerades fritidsbebyggelsen

och med blå den f~sta bebyggelsen. Under arbetets gång framträdde

en nackdel med det ekonomisica lrartbladet. Många tomter hade flera

'!ofyllda" husmarkel~i;"lgar, som det var omöjligt att avgöra om de

representerade ett bostadshus, ett garage, en vedbod etc. Ett lik-

nande problem hade, som nämnts tj_digare, uppmärksa~ats i fastig-

hetslängdens 11dumpsumma" för byggnadsvärde, som inte gör någon

uppdelning i olllca byggnader.

För e.tt inte enbart begränsa undersökningen till skrivna källor

företogs en kompletterande kontroll och inventering i fält, i form

en utfrågning av berörda personer.

på d~'~ ekonomiska kartbladet har en tomt med fast och fritisbe-

byggelse marl~erats med blå och gul färg, medan tomter som har en

eller flera fritidsstugor behållit sin gula markering. Förutsätt-

ningen för att en bostad skall kallas fritidsbostad är att den sak-

n~r mantalsskriven befolltning, men de här omnämnda lcombinerade bo-

sättningarna har mantalsskriven befolkning. Ändå har ena halvan av

; kombinationen räknats som fritidsbostad på grund av att den upplå-

tes åt andra personer än familjens egna en tid av året (sommaren).

Inga av de här angivna kombinerade bosättningarna finns medtagna i

lcortregistret.

I fält undersöktes även hur många tomter inom "visst område för

sommarstugebebyggelse" i NV Sunnersta, som bebyggts med fritids-

stugor. Området finns markerat på det el~onomiska kartbladet. Dessa

tomter har inte heller kunnat medtagas i kortregistret, eftersom

bebyggelsen är så ny att ägarna inte hunnit registreras i senaste

fastighetslängden.

I f~ t upptäcktes ett litet antal s.k. svartbyggen, d.v.s. fri-

tidsstugor, som uppförts utan byggnadsstilIstånd.
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Meningen var även att visa utvecklingen av fritidsbebyggelsen

med hjälp av byggnadsår, uppdelade i lämpliga undersökningsinter-

valler. Dessa årtal finns noterade i den allmänna f~stighetsdekla-

rationen. När det visade sig att dessa ej var offentliga och nöd-

vändiga formaliteter inte lcunde ordnas på den tid som stod till

förfogande, ~om denna del av uppsatsen att utb\.

lindra tänkbara källor undersölctes dock. I Byggnadsnämndens ar-

~v i Uppsala ~anns byggnadsritningar, men med ytterst få undantag

var de ritningar på tillbyggnader till redan befintliga hus, och

inte längre ti~lbaka i tiden än år 1947.l)ytterligare två metoder

fanns, men båda uteslöts för att de var alltför tidsödande. Antin-

gen kunde man intervjua husägarna, eller använda sig av fastighets-

längderna. Om man använde sig av dessa måste man för varje fastig-

het gå igenom alla årgångarna allt ifrån den tid, då området börja-

de bebyggas och framåt för att"kunna se, när tomten erhöll ett hus-

värde. I och med att byggnadsåren saknas, har det inte varit möj-

l~gt att ge den lclara utvecklingsbild av omradet, som vore önskvärd.

I stället för den tidigare bebyggelseutvecklingen kom den fram-

tida nu att få prioritet. Upplysningar härom har lämnats av stads-

ingenjör Levan på Stadsingenjörskontoret och arkitekt Wennerholm

på Stadsarkitektkontoret, men de flesta uppgifterna har hämtats ur

Uppsalas stads- och generalplaner.

Uppgifterna rörande kommunikationerna har lämnats av Uppsala

stads Trafik AB, samt ur en tidigare undersökning gjord av Geogra-

fiska institutionen.2)

Kartan över ägoförhållandena har gjorts efter en äganderätts-

lcarta i skala l :10000, som fanns på Stadsingenjörslcontoret.

I övrigt har personal inom Uppsel~ stads förvaltning hjälpt Dig

med värdefulla upplysningar, liksom äldre personer i Sunnersta,

Flottsund och Graneberg, som man får förutsätta känner till områ-

det väl.

Jämförelsen med Ingrid Ni..ssons uppsats har ägt rum, i den mån
där finns jämförbart matrial, och behandlas - med l(ritik under

varje kapitel.

l) Se Gällande bestämmelser!
2) Stadsgeografiska studier över Uppsala av I Ekstedt, S Löfberg,

S Rudberg. Särtryck ur Geographica nr 15, 1944..
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FRESENTATION AV FRITIDSBEBYGGELSEN

Uppkomst. och utveclding

Det är en uppenbar nackdel att fastigheternas exakta byggnadsår

salalas, men enligt de lrällor, som stått till förfogande kan man dock

följa utvecklingen någorlunda klart, om än en önskvärd tidsindel-

ning icke kan uppställas.

Det har kunnat fastställas att någon egentlig bebyggelse icke

uppkomnit inom området förrän efter sekelskiftet. Visserligen fanns

i Flottsund tidigare en krog, Ilsom skattades högt som utflyktsmål
o l)

fran Uppsala II.

Sunnersta villasamhälles fastigheter har till största delen

byggts under en tidsperiod av 32 år, d.v.s. från 19141) och fram

till 1947, då byggnadsförbudet fastställdes, och Granebergs under

18 år, 19281) till 1947. Sunnerstas "visst område för sommarstuge-

bebyggelsell har till övervägande del bebyggts efter 1952, då bygg-

nadsförbudet hävdes för detta område.

Förorternas befolkningsutveckling belyses i nedanstående tabell~)

Flottsunds folmängd ingår i Sunnerstas.

1928 1938

Graneberg - 228

Sunnersta 727 942

Sammanlagt bodde i de tre förorterna 1644 personer år 1962.3)

Resultat av inventeringen av fritidsbostäder. "En tidigare beräk-

ning med 1946 års fastighetslängd som källa visar att 1945 fanns

174 fritidshus inom området, varav 91 låg i Sunnersta och 83 i Gra-

neberg.l)Graneberg, som är det mindre området både i Y t- och befolk-

ningshänseende, har på grund av det vackra läget vid Ekoln dragit

till sig procentuellt fler fritidsstugor än Sunnersta. Det förhål-

landet har emellertid i viss mån rubbats efter 1947, då en stor del

av den fasta bebyggelsen, främst i Sunnersta, självdött eller över-

gått till fritidsbebyggelse på grund av byggnadsförbudet. Man kan

dock få tillstånd att göra vissa mindre ogbyggnader på sin fastighet

så att den inte förfaller, men nar det gälle t.ex. att få vatten-

och avloppsfrågan löst i egen regi stöter det på svårigheter, inte

minst i lånehänseende.

l) 2) 3) Se nästa sida!
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Fullt jämförbara med 1945 års siffror är de uppgifter som er-

hållits ur 1962 års fastighetslängd. De beräkningarna visar att

1961 fanns inom hela området 268 fritidsstugor.

Vid en dubbekontroll av bebyggelsen med 1963 års mantal&längd

som källa, visade det sig att mellan 1961 och 1962 hade sju fastig-

heter övergått till fritidsbostäder, medan 22 övergått från fritids-

till fast bebyggelse. Fritidsstugornas antal hade m a o minsl~at till

253. Detta får man se som en naturlig följd av den utveckling, som

delar av området just nu börjat genomgå. I och med att planlägg-

ningen av NV Sunnersta blivit klar, och vatten och avloppsledningar

börjat grävas'!;; har flera fritidsstugeägare fått lov att riv,s.- ..u~ och

bygga nytt eller rusta upp sina fritidsbostäder, så att de kan be-

bos året runt.

De senast nämnda siffrorna gäller alltså för 1962, men dessutom

har en komplettering gjorts i fält sommaren 1963, som omfattat samt-
r'

liga fastigheter som på det ekonomisIta ltartbladet markerats Ded två

ofyllda hustecken. Resultatet av denna inventering visar att fritids-

stugornas antal ökat med 52 enheter. Av dessa är 24 st kombinerade

ned fast bosättning och 7 st med annan fritidsstuga, 16 st är nya

inom sommarstugeområdet i Sunnersta och 5 st finns å ofri grund i

Flottsund (l--.;ronans mark). Att antalet stugor "ökat" med 52 enheter

är inte det rätta uttrycket, ty de flesta har förmodligen funnits

där tidigare, men aldrig blivit medtagna i någon inventering.

Något oegentligt har dessa siffror lagts samman med 1962 års

huvudsumma, ty mal~ vet iclte vilken förändring bebyggelsen geno~-

gått under det gångn$ året, vilket gett en slutsiffra på 303 fri-

tidsstugor år 1963.

Ingrid Nilssons uppsats bygger på "en fullständig enquete bland

samtliga bofasta villaägare och på egna iakttagelser!? Hennes be-

byggelsegeografiska lcarta över Flottsund och Graneberg visar l3l

fritidsstugor (sommarvillor och sportstugor). Tyvärr saknas upp-

gift för villtet år kartan gäller, både i själva uppsatsen och på

lcartan, men förmodligen är det år 1948 somavses.

Motsvarande område hade 1963,129 fritidsstugor.

l) Bondkyrko socken. 1946. Sid 41, 156_; 158.
2) Stadsgeografiska studier över Uppsala. 1944. Sid
3) Egna beräkningar utförda på Uppbördsverl~et med hjälp av 1963

års Dantalslängd.
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Hustyper och deras läge

Fritidsstugorna är spridda över hela undersöl~ningsområdet, ~en

en tydlig koncentration är märkbar i områdets'södra och västra de--

lar och en uttunning i dess östra del. De ligger till övervägande

del insprängda i barrskog; ytterst få vetter mot sammanhängande ÖPF-

pn områden. Påfallande är ocksÅ att så få ligger vid Ekoln, men det

beror på att stranden och större delen av Graneberg reserverats som

il grönområde ".1 )

Ivlan kan sl~ilja på olika typer av fritidsbosättningar. Inga Söder-

man har i sin 'uppsats fört samman dem i tre huvudkategorier: masonit-

och l(olonmstugetypen, den tunga villatypen och sportstugetypen.2)

Den f~rsta kategorin kännetecknas av enkelhet och sparsamhet;

i regel endast ett rum. Kolonistugerörelsen startade strax efter

sekelskiftet och dess syfte var att bereda den fattigare delen av

stadsbefolkningen tillgång till trädgårdsodling och sommarhus.3)

Denna typ finns inte direkt återgiven inom onrådet, men med ett

något modifierat utseende kan den lcännas igen. Ofta har den ett ex-

trarum tillbyggt på enklast möjliga vis, och på en del av tomten

utbreder sig en köksträdgård. Antalet fastigheter av denna typ utgör

doclc endast en mycket liten del av antalet fritidsfastigheter. Inget

samlat område med denna kategori hus. (Fotobilaga l)

Den tunga villatypen hade sin glansperiod under 1800-talets sista

årtionde och fram till krigsutbrottet.3)Frärasta företrädaren för

denna kategori är i'grosshandlarvillanl'. Självhävdelsen spelade stör--

sta rollen vid uppförandet; det yttre skalet skulle vara så repre-

sentativt och pampigt som möjligt, medan det inre sIculIe tjäna ti-

dens sällslcapsliv. Bengt Finnveden karaktäriserar villatypen so~ en

produkt av "ohämmad snickarglädje; glasverandor och punschbalkonger

kläder sidorna av huset, tinnar och torn stretar mot skyn.rI4)

Inom området är det endast en villa, so~ sl(ulle kunna höra till

denna kategori, men något renodlat exemplar ar det inte. (Fotobilaga l~

I stället skulle man l~unna införa en ny beteckning, son l(araktä-

riserar de villor som återstår: den lätta villatypen. Det är en vil-

l) Sta~sin~enjör Levan
~ J . Inga Sö"darDan: Undersölming av fri tidsst'uge be byggelse i Lindö Cfch

Svärtinge villasamhällen, med jämförelser med några av de övriga
fritidsstugeorarådena i norrköpingstrakten. 1951. Sid. 22.

38 Sa~ G. Ljungdahl: Somnar-Stoclmolm. Särtryck ur Ymer 1938. Sid 237.
4) Bengt Finnveden: Seflesterstranden. STF:s årsskrift 1958. Sid.
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latyp av relativt låg byggnadsteknisk standard, som tagit intryck

av egnahemsrörelsen. Ofta är de också f.d. permanenta bosättningar,

som av någon anledning övergått till fritidsbostäder, kanske främst

på grund av 1947 .års byggnadsförbud, som hämmat en behövlig' om-

eller tillbyggnad. De utgör den äldsta fritidsbebyggelsen och är

spridda över hela området. En lätt koncentration är dock märkbar

vid Ekoln, vilket Ingrid Nilsson också iakttagit. (Fotobilaga 2)

Sportstugan är en produkt e.v den ekono~iska utjämning som ägt

rum sedan 20-talet. Den är i allmänhet inte förknippad med någon

sport, utan ett andra hem där största delen av fritiden tillbringas.

Den har ett l~t och el~elt utseende med en oftast god planlösning.

Relativt lätt l~an den inplaceras i en naturlig miljö, även om undan-

tag naturligtvis finns. Självhävdelsemomentet, som var så lcaraktä-

ristiskt för den tunga villatypen, kan man se framträda i Der eller

nindre lyckade trädgårdsanläggningar med vägar, gångar~ sittplatser,

stenpartier och terrasseringsarbeten. Inom området är sportstugorna

främst lokaliserade till det speciella område som uteslutande reser-

verats för fritidsbebyggelse i NV Stmnersta. Anledningen till att

detta o~åde reserverats för fritidsbebyggelse är att det på grund

av terrängförhållandena "endast med stora kostnader Iran f&;rses !:;led
4)vatten och avlopp". l'ien även utanför denna avgränsning finns sport-

stugor, speciellt i norra Graneberg L1ärks en tydlig agglomeration.

Sportstugorna utgör undersökningsområdets yngsta bebyggelse. CFoto-

bilaga 2 )

Tomt- och byggnadsvärden

, Uppgifterna är hämtade ur 1962 års fastighetsläl1gd. Tomternas

medelvärde är 5400 kronor, medan motsvarande byggnadsvärde är 13300

kronor. Som jämförelse kan nämnas att i Vårdsätra, som är ett an-

gränsande och utpräglat fritidsområde, är ge.nomsnittliga tomtvärde~;

8900 l~onor och byggnadsvärdet 18000 kronor. )Tomtpriserna v~riera-

de år 1938 mellan 65 och 100 öre per kvadratmeter. )För närvarande

finns tomtmark att köpa av staden till ett pris av 15 kronor per
kvadratmeter. )

Byggnadsvärdet inom Flottsund, Graneberg och Sunnersta pel{ar på

en bebyggelse ~v relativt låg byggnadsteknisk standard.

l)) Doris Leh tip~lo :
2) Bondkyrko socIten. sid. 191.
3) Stadsingenjör Levan
4) Beskrivning tillhörande förslag till stadsplan för NV Sunnersta,

Uppsal~. Uppsala 1963. Sid 2.
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Fritidsstugeägarnas hemorter

Sunnersta, Flottsund och Graneberg har blivit de förorter till

vilka främst de egentliga uppsalaborna förlagt sina sommarnöjen.

}ied de egentliga uppsalaborna av ses här de personer som bor i den

centrala delen av Uppsala. Det visade sig nämligen, att av 268 un-

dersölrta fritidsstugeägare, 245 hade sin fasta bostad i Uppsala.

Av de återstående bodde åtta i Stoclrnolm eller någon av dess för-

orter, Dedan övriga l5 personer fördelade sig på orter i mellersta

Sverige.

Ägarna till de tomter, som har en kombinerad fast- och fritids-

bebyggelst3, bor i don fasta bostaden, ~en de SOD hyr eller av annan

orsak innehar fritidsbostaden är inte undersökta ~ed avseende på.

he~orter.

OMRÅDETS SERVICE

Det finns fem livsDedelsaffärer inom wldersöl{ningsoDrådet, varav

en i Graneberg. Dessutou finns en kiosk och ett cafe i Sunnersta.

Möjligheterna till inköp av d~gligvaror, ex. livsmedel, får däx-

för anses son goda. Men av vad som fr~mgick av saDtal ~ed fritids-

stugeägare utnyttjas inte dessa ~öjlighetdr i så hög grad, SOQ Qan

slt:ulle kunna tänka. TvärtoQ, många föredrar av praktiska skäl att

göra sina inköp, speciellt wcekend-inköpen, i Uppsala.

Bensin lt:an m~n }t:öpa på två ställen i Flottsund och på ett ställe

i vardera Graneberg och Sunnersta.

Post och telefon finns inOD oLlrådet.



- - - 15 -

VÄGAR OCH ICOI~iUNIKATIONER

Vägnätet inom själva undersökningsoDrådet är av undermålig l~va-

litet, på grund av att gatorna inte dimensionerades för nutida tra-

fil~ eller stadsplanemässig bebyggelse när de byggdes. Smala gator,

tvära gatukorsningar och i en del fall alltför branta lutningar för-

svårar trafiken och hindrar ibland tyngre fordon, t.ex. bussar att

komm~ fram. Alla gator är, o~d få undantag, grusbelag~da.

~Tå trafikleder förbinder området med stadscentrum. Det är dels,

allmänna landsvägen Uppsala-Vårdsätra-Flottsund, som går genom om-

rådets västra delar, och dels1 Dag Hamnarskiölds väg (Stockholms-

vägen, E 4), som går genom Sunnersta i dess östra del och genom

Flottsund. Dag Haumarskiölds väg är rak och av god kvalitet och

tjänstgör som huvudtrafikled mellan området och stadens centrum.

Inom Sunncrsta saDhälle bildades tidigt en egnahemsförening för

att tillvarata och beval~a medlemDarnas intressen i frågor som berör

sa~ällets skötsel. Denna förening har haft hand OD vägunderhåll

och snöplogning inoD Sunnersta samhälle, men numera sköts detta av

Uppsala stad.l)

Goda ko~unikationer är en förutsättning för bosättning.

Före selrelsldftet fanns inte några regelbundna turer med kommu-

nikationsmedel från staden och ut till undersökningsområdet. Detta

förhållande bidrog i hög grad till att ej egnaherlls- eller SOL1n1ar-

villabebyggelse kom ordentligt igång.2)

Sedan busslinjerna Uppsala-Flottsund och Uppsala-Vårdsätra-Grane-

berg öppnats år 19l9, börjar förortsbebyggelse i norra sunnersta.3)

1927 började en spårvägslinje att byggas mellan Uppsala-Flottsund-
~ Graneberg. Från Svandamme11 till Graneberg blev trafiklängden 9,2 l~m.

Den öppnades för allmän trafik den 5 augusti 1928 och bidrog natur-

ligtvis till utvecklingen av de berörda samhällena.2)

Ett mått på områdenas samhörighet med staden utgör kommunikationp-

intensiteten. Som jänförelse ned dagens förhållanden har en tidigare

undersökning an~änts rörande kommunikationerna år 1937-38.3)

l) Eklund, f.d. kassör i Sunnersta egnahems- och fruktodlareförening.
2) Bondkyrko socl~en. Sid 88.
3) StadsgeografisIra studier över Uppsala. Sid
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Kommunikationerna mellan stadscentrum (stora Torget) och förorterna
1937-38. (lftdrag ur tabell 10).

turant/dag
Fr stadscentr till kom. medel färdtid(min) färdpr i vard riktn

Graneberg spårv 23 1/2 18 kr/mån' 22
d:o (öv Vårdsätra) buss 26 (l) 20 " 19

d:o (öv Flottsund) buss 26 (l) 20" 11

Sunnersta spårv 16 16" 22
d: o buss 16 16 " 24.

Uppgifterna ha lämnats av respel~tive trafikföretag. De hängöra

sig till vinterturlistan 1937-38 och avse vardagar (utom lördagar).

(l) linjen utgår från Nybron. Färdtid stora Torget-Nybron = l min

ingår i slutsumman.

Kommunikationerna mellan stadscentrum(Nybron) och förorterna 1962.

turant/ dag
Fr stadscentr till l~om. medel färdpr i vard riktn

Graneberg (Skarholmen) buss 30 kn/mån 19

d:o (öv Vårdsätra) buss 30 kr/mån 25

d:o (öv Flottsund) buss 30 kr/mån 17

Uppgifterna ha lämnats av Uppsala stads Trafik AB. De hänföra sig

till vinterturlistan gällande från l oktober 1962 och avse vardagar

utom lördagar.

Jämförelsen visar att turantalet per dag i vardera riktningen

gått ner från 98 turer 1937-38 till 61 turer 1962. De turer som en-

bart berörde Sunnersta har upphört, men turantalet har ökat något

till Graneberg.

Enligt trafikkontrollörerna Mellin och Löfgren i Uppsala stads

Trafik A B är det relativt jämn trafik till området året runt, men

trafilctoppar under varma sommardagar till Skarholmen och badplatsen.

Spårvägstrafiken nedlades 11 oktober 1953.1)
~

Ingrid Nillson skriver i sin uppsats: "Vardagar utom lördagar

gör spårvagnen 34 turer i vardera riktningen. Lördagar och helgdags-

aftnar kör den 38 gånger till och 39 gånger från Graneberg, sön-

och helgdagar 33 respektive 32 gånger. " Uppgifterna härrör sig från

"Turlista för Mälarlinjen (spårvägslinjen Uppsala-Ultuna-Graneberg),

gällande fr.o.m. den 8 april 1946." Uppgifter om bussturer saknas

på grund av att bussdriften var nedlagd under kriget och en tid där-

efter.

l) trafikkontrollör Mellin
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FAKTORER SOM INVERI{AT PÅ VALET AV FRITIDSBOSTAD INOM O}ffiÄDET

Någon direkt intervjuundersölming har ej gjorts med alla per-.

soner inom Sunnersta, Flottsund och Graneberg, men en viss utfråG~

ning företogs i samband med övriga studier i fält. Dessa sar'.tal,

samt vad som för övrigt framkommit vid beal'bctningen av' undel'sök..

ningsmaterialet, ligger till grund för uppgifterna i detta kapitel.

De faktorer, som otvivelaktigt spelat den största rollen för

bebyggelsens uppkomst är närheten till och de god~ ko~unikati-

onerna med centrala Uppsala, samt det vllckra. läget.

Det korta avståndet till Uppsala gör att färdtiden laGd buss

understiger 30 minuter; med eget fordon går det naturligtvis be-

tydligt snabbare. Det gör att vistelsen i fritidsstugan l~an ut-

sträclcas tillatt omfatta även vardagskvällllr och weekends, och

inte som på mångll håll enbart semestrarna.

"En annan faktor so~ kom på tal var den go-da. sevice i forD av

butiker, post, telefon och elelctriskt ljus, SOD finns inoD oDrådot.

Det finns tillgång på badpllltser, men mlln får bada på egen risk,

ty vattnet är starlct förorenat. Den ena badpllltsen ligger b~rQ Gtt

par hundra meter från Fyrisåns mynning i Ekoln.

Båtplatser kan det Vllra svårt lltt få tag på. Enklaste s~tt~t

atJc få en sådan är att bli Qedlem i någon av Ekolns båtl~lubbar,

som då ställer plats till förfogande vid sin båthamn.

En god tillgång och en inte ovesäntlig falttor vid valet av fri-

tidsbostad är det stora strövområde eller I!grönområde!!, SO]:1 bc-

hållits i södra Grllneberg ned mot Elcoln.

Vatten- och avlopps frågan har tidigarG skötts i egon regi, och

har för många varit ett stort problem, rJen från och mod SOl~aren

1963 har arbeten påbörjats för vIltten och avloppsledningar i NV

Sunnersta. Där har redan åtta fritidsstugeägare utnyttjat Qöjlig-

heten att få vattenfrågan löst.l)

I ett tidigare kapitel har omnämnts don hindrando vcrl~.1n uD.rlc-

ägoförhållandena hllr på bebyggelsen. En liknande verkan hD.r strand-

l) K. Andersson, Vattenverket
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lagen.l) Den innebär att inga byggnader får uppsättas på stranden

närmare än ett av byggnadsnämnden beslutat avstånd. Detta avstånd

varierar från plats till plats, men brukar ligga mellan 50. och

200 meter. Strandlagen gä~ler endast i områden som saknar byggnads-

eller avstyckningsplan. Längs hela Fyrisån ned till Flottsund rå-

der 50 meters byggnadsförbud enligt strandlagen p~ ömse sidor om

ån. I Graneberg, som är planlagt, gäller ej strandlagen.

Det framko~ under samtalen, att för somliga hade det inte varit

fråga OD att välja fritidsbostad, utan denna hade automatiskt upp-

ftått genom en nedklassning av den fasta bost~den till fritids-

bostad på grund av att gällande bestämmelser inom området för-

hindrat en nödvändig upprustning.

l) Stadsingenjör Levan, Stadsingenjörskontoret
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FRM1TIDA UTVECKLINGEN

Uppgifterna är hämtade ur Uppsalas general- ochst~dsplaner.
. Generalplanen svarar för den översiktliga planläggninge"n, som

sträcker sig fram till 1980. Generalplanearbetet redovisas p~

lcarta i skala 1:15000. Den anger grunddragen för markens använd-

ning för olika ändaIJ~l, ex. bebyggelse, vägar, allmänna pla"t;ser,

specialområden, friluftsliv... Till grund för planen har främst

legat olika stadsinventeringar samt prognoser, som b~serats på

nuvarande fö"rh~llanden och som räknar ned en fortgående utveclc-

ling och standardhöjning.

Detaljplanläggningen visas i stadsplanen. För närvarande har

endast NV Sunnersta stadsplan, men arbetet har påbörjats ned öv-
riga delar av Sunnersta och Graneberg. )

Enligt dessa planer komrael~ fritidsbebyggelsen att reduceras

till ett lllini!!lULl. Orsakerna är att finna i områdets närhet till

centrala Uppsala, som gör att "det knappast lt:an anses ekonomiskt

försvarbart att dess relativt centralt belägna och dyra torJtplat-

ser reserveras endast för fritidsbebyggelse!; (stadsplan). Endast

ett mindve område i NV Sunnersta har reserverats för fritidsbe-

byggelse. En permanent småhusbebyggelse skulle där ställa sig

mycket dyrbar att ~stadko~ma på grund av för stora kostnader för

vatten och avloppsledningar. Den nuvarande fritidsbebyggelsen i

övriga delar av undersökningsområdet anses övergå till fast be-

byggelse när stadens vatten och avlopp blivit fral:lfört.

Den permanenta bebyggelsen bör läggas så att gatu- och lednings-

nätet kan utbyggas lämpligt och utnyttjas effektivt. Därför är en

viss l~oncentration av bebyggelsen önsl~värd. Likas~ ska det anpas-

sas s~ att o!!lrådet kan betjänas av kollektiva transportmedel.

Sunnersta (med Flottsund) och Graneberg föreslås i generalplanen

att bebyggas med radhus, kedjehus och villor. Härigenom skulle

dessa områden kunna tillföras c:a 3000 personer.

"I villcen takt dessa stadsdelar kommer att utbyggas är beroende

av dels relationen hyreshus-småhus i den framtida produktionen,

dels i vilken takt förnyelse av redan bebyggda centralare stads-

delar kai! be dri vas. fl (Generalplan)

l) - ~ ~rki telt:t Wennerholm
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Gatusystemet kommer att bibehållas i stort sett, men en bredd-

ning av gatorna har ansetts nödvändig. Speciellt angeläget anses

det vara att bredda de ost-västliga. gatorna, vilka tjäns~gör som

matargator till huvudtrafilueden mot stadens centrum. En paral-

lellgata till denna har dislcuterats, men något beslut har ännu

ej fattats.l)

En önskvärd fördelning av parker och lekplatser saknas i de

befintliga bostadsområdena, men ett sarmanhängande stort park-

bälte kommer att utläggas genom västra Sunnersta och ned till

Ekoln i Graneberg. Terrängförhållandena är där inte gynnsamma

för bostadsbebyggelse, men väl för rekreation. --~o~~ '- -~="'=-=~.:,?

" .;.: ; .

~"

l) Stadsingenjör Levan
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SAMMANFATTNING

När Graneberg och Sunnersta började bebyggas var det ~eningcn

att de skulle bli villaområden med egnahemsbebyggelse. Flottsund,

vid Fyrisåns mynning i Ekoln, utgör en del av Sunnersta och bo-

byggelsen uppstod där till följd av ~tt platsen var on ko~luni-

k~tionspunkt, där l~nd och vattenvägarna till och från Uppsal~1

möttes. All bebyggelse h~r uppstått efter seltelsldftct.

Den l januari 1947 inkorporer~des området med Uppsala stad.

gaDDa år belades o~rådet lJed byggnadsförbud, som fortfarande ~äl~

ler, utom i NO Sunnersta, som somoaren 1963 börjat bobygsas Dud

egnahem, och ett område i NV Sunnersta, SODl sedan 1952 får bcbyg-

gas med enbart fritidsstugor på grund av att lcostnaderna för vat-

ten~ och avloppsledningar ansågs bli för dyrQ. FraD till 1947 be-

byggdes omr~det till övervägande del ned hus avsedda SOrl fasta

bostädcr. Byggnadsförbudet har därefter i il~tnga fall hindrat on

behövlig ocr- eller tillbyggnad av dessa fastigheter, villtet fått

till följd att en stor del av den fasta bebyggelsen övergått till

fritidsbebyggelse. Efte.r 1947 är det ffi.a.o. fritidsbcbyggelsen,

SOL~ växt snabb~st. Fritidsstugornas antal var år 1945, 174 st,

och år 1962,303 st.

De hustyper SOD främst är representerade utsörs ~v sportstu~or

och TIden lätta vill~typen';. Dess~ hus'genoDsnittliga byggn:ldsvärde

är 13300 kronor. De flesta ägarna har sin f~st~ bostad i centr:lla

Uppsala.

Bebyggelsen kan enda~t expandera på stadens och de ensldlda

villaägarnas ~~rk.

Vägnätet inom området är av undernålig lrvali tet, rtien vägarna

mellan området och centrala Uppsala är av god standard.

Ett vaclcert läge, goda l~omnunikationer och närheten till cen-

trala Uppsala samt möjligheter att göra de dagliga inltöpen inOD

området, h~r befränjat utvecklingen av fritidsbebyggelsen.

Förslaget till den nya stQdsplanen visar att ourådet i sin

helhet avses för perrJanent bcbyggelse, T/då det knappast kan anses

elronomiskt försvarbart att dess relativt centralt belägna och dy-

ra toDtplatser reserveras endc.st för fritidsbebyggelse'!.

Därmed är områdets utvecklingscykel slu'ten; från fast till

fritidsbebyggelse och till fast bebyggelse igen.






