
Rondell vid Sunnerstas norra infart från 
Uppsala 

Sunnersta Herrgård innehåller idag     
konferenslokaler, restaurang och vandrarhem 

Smågatorna i Sunnersta kantas av 
fruktträdgårdar.

Trädgårdsfrågor har varit och är en hjärtefråga 
för Egnahemsföreningen.

Foton tagna av Arne Lagerholm

Tavla av ”gamla ICA-affären” målad av Gösta Josefsson

1955 fanns det i Sunnersta–Graneberg 
8 speceriaffärer, 2 restauranger, 3 kaféer, 2 bagerier,
2 bensinstationer, 1 poststation, 1 skola,
1 distriktssköterska, 2 båtbyggare, 4 trädgårdsmästare, 
ett 15-tal småföretag och hantverkare, 1 fotbollsplan. 

2010 har Sunnersta-Graneberg 1 livsmedelsbutik 
(Coop Nära), 1 mindre restaurang (utöver 
Skarholmen), några mindre butiker, 1 skola, många 
förskolor, ingen distriktssköterska, ingen poststation, 
ingen sopstation, ingen bensinstation, 1 kafé med 
deltidsöppet, 2 fotbollsplaner med 2 mindre 
servicebyggnader och 2 kyrkor.

Foton från www.sunnersta.nu

I år firar Sunnersta Allmänna Idrottsförening, 
SAIF, 70 år. Klubbhuset invigdes 1958. I källaren 
invigdes samtidigt en andelstvättstuga.

Egnahemsföreningen stöder SAIF ekonomiskt 
mot att dess medlemmar delar ut kallelser till 
års- och halvårsmötena.

Alnäs KFUM/KFUK friluftscentrum vid Ekoln
startade redan på 50-talet. Här finns nu ett 
stort utbud av fritidsaktiviteter: kanoting, 
vindsurfing, segling, klättring, tennis  mm

Sunnerstaåsen med sin fornborg har
utvecklats till hela Uppsalas friluftscentrum
med slalombackar, skidlift och elljusspår 
som sköts av Uppsala Alpina Centrum.

Friluftsfrämjandet finns här också med 
kälkbackar, grillplats, vandrings- och cykelleder,
kanotuthyrning mm Sunnerstas hoppbacke invigdes 1948

Friluftsfrämjandets stuga med servering Uppsala Alpina Centrum invigt 2010

År Antal
invånare

Antal hushåll Medlems-
antal *

1928 727 iu 42-50

1938 942 353 70

1949 1740 iu 187

1969 2500 iu 135

1979 4586 iu 398

1989 4861 iu 618

1999 5030 iu 660

2009 5712 2539 612

iu=ingen uppgift

Så har Sunnersta gått från bondby till stadsdel i Uppsala med attraktivt läge vid Mälaren.
Bebyggelsen har förtätats och grönområdena bebyggs alltmer, nu senast Trasthagen,
se separat poster.

Uppsala Sjöstad är ett annat projekt som vill förtäta bebyggelsen från Skarholmen bort mot 
Hågaåns utflöde vid Lurbo. Positivt för oss alla är planerna på att göra sammanhängande 
promenad- och cykelstråk utefter Ekoln från Flottsund till Lurbo via Skarholmen.

Vi måste bevaka att framtida trafikleder med broar över Fyrisån tar hänsyn till naturintressena i 
blivande naturreservaten - från Fyris-Årike till Lurbro.
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etBefolkningsutvecklingen i Sunnersta

* Sunnersta Egnahemsförening, varje medlem 
motsvarar 1 hushåll

www. sunnersta.nu

Stor barn och ungdomsverksamhet

Skarholmen

Sunnersta centrum

Sunnerstaåsen -framtida naturreservat

Utveckling och framtidstro

Bildsvep över Sunnersta

Sunnersta Egnahemsförening
www.sunnersta.nu

Skarholmen har utvecklats till en viktig 
småbåtshamn för flera båtföreningar 
med egna klubbhus. 

Skarholmens restaurang är Uppsalas 
enda restaurang med mälarutsikt. 

Vintertid utgår här plogade 
skridskoleder till Hammarskog och 
Stockholm. 

Tillgänglighet och service för 
allmänheten skulle  behöva  förbättras. 

Vikingarännet startar från Skarholmen


