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Yttrande – Uppsala innerstadsstrategi, utställningsversionen

Uppsala danspaviljong tycker förslaget till innerstadsstrategi är väl genomarbetat och innehåller 
många bra principer, inriktningar och riktlinjer som skapar en levande innerstad.

Många av principerna och syftena i innerstadsstrategin kan förverkligas genom att bygga en 
danspaviljong invid Stadsträdgården. 

Vi beskriver nedan detaljerna kring detta och vill dessutom hänvisa till vårt tidigare remissvar kring 
samrådsversionen av förslaget där vi beskriver ytterligare hur en danspaviljong relaterar till 
innerstadsstrategin (KSN-2014-0505/ )
http://www.uppsaladanspaviljong.se/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/Innerstadsstrategi-Yttrande-Uppsala-danspaviljong-KSN-2014-0505.pdf

Om Uppsala danspaviljong
Uppsala danspaviljong är en ideell förening som koordinerar dansevenemang under sommarhalvåret
vid dansbanan i Stadsträdgården sedan 2012. Vi har 2016 cirka 4000 besökare och runt 85 
evenemang. Vårt mål är att öka antalet besökare och evenemang genom att verka för en permanent 
danspaviljong som gör Uppsala till en levande sommarstad.

Innerstadsstrategins vision 

Avsnittet om Innerstadstrategins vision (sidan 7) innehåller bland annat följande ledord:
Levande, 24-timmars-stad, mångfald, möten, variation, puls, kultur, tillgänglighet, allas stad, 
mångfald.

Många olika slags evenemang bidrar till massor av möten och till mångfald. Paviljongen skapar liv i
staden på sommarhalvåret så att staden får puls och något händer där under de flesta timmar av 
dygnet. 

Innerstadsstrategin har bland annat följande utgångspunkter för stadsliv:
• Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla 
• Prioritera centrala staden för gående och vistelse 
• Utveckla Uppsalas identitet som en dynamisk och växande universitets- och kulturstad

En danspaviljong är en öppen och tillgänglig plats där man kan umgås utan krav på att behöva 
betala för uppehålla sig. Vår vision är att ha cirka 150 evenemang under sommarhalvåret - ett 
evenemang varje dag mellan Valborg och Kulturnatten. 

Danspaviljongen blir ett skyltfönster för den lokala kulturen. Kulturföreningar kan visa upp sin 
verksamhet. Besökare kan upptäcka kulturformer här och själv bli en deltagare och medskapare av 
kultur. Uppsala blir en aktivare kulturstad när fler hittar till kulturen.

Paviljongen bidrar med massor av möjligheter och sätt att både motionera och vila sig.



Ett levande årum 

I avsnittet "Ett levande årum" (sidan 50) finns inriktningen:
"Årummet ska kontinuerligt utvecklas till ett attraktivt vistelserum och rörelsestråk." 

Danspaviljongen binder samman upplevelsestråket längs ån och skapar en ny evenemangsplats som 
utvidgar stadskärnan söderut längs södra åstråket.

Riktlinje: "Prioritera årummet för vistelse, möten och rekreation".
En danspaviljong är till sin natur utformad för vistelse, möten och rekreation. Med många 
evenemang och stort folkliv blir paviljongen en naturlig målpunkt. 

Riktlinje: "Utveckla årummet med tillskott av särskilt hög kvalitet."
En rund, smäcker och luftig paviljong ger en hög estetisk känsla. 

Riktlinje: "Förstärk vistelsekvaliteter som sittplatser, sollägen, grönska och konst."
En paviljong bidrar med minst 150 sittplatser. Sittplatser är särskilt av äldre. Byggnaden går att 
placera så att man har solläge under hela dagen.

Riktlinje: "Utveckla årummet med målpunkter som restauranger och caféer längs gatornas 
bottenvåningar."
I paviljongen kan man sitta och fika eller äta lunch som man köpt från närliggande caféer och 
restauranger eller tagit med hemifrån. Det genererar liv och rörelse under hela dagen.

Flexibla torg

I avsnittet "Flexibla torg" (sidan 51) finns inriktningen:
"Torgen ska få en mer flexibel användning och ge plats för evenemang, kultur, handel och möten." 

Riktlinje: "Utveckla torgen med mer torghandel, fler evenemang och flexibel användning."
Riktlinje: "Skapa nya torg och platser i utvecklingsområden."

Paviljongen skulle hamna precis i anslutning till ett nyskapat torg vid Studenternas IP. Vår ambition
är fylla paviljongen med dansaktiviteter 150 dagar om året, dvs massor med evenemang och kultur. 

Paviljongen kan samspela med torgytan genom att evenemangsytan kan utökas vid större 
evenemang. Paviljongen i sig är en flexibel yta där många olika slags arrangemang kan anordnas.

Fler och bättre parker

I avsnittet "Fler och bättre parker" (sidan 53) finns inriktningen:
"Parkerna ska bli fler, få högre kvalitet och kopplas till attraktiva stråk för gång och cykel."

I anslutning till Stadsträdgården finns två stora gång/cykel-stråk i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning. En paviljong i närheten av stråken ger många chansen att stanna till och upptäcka 
evenemang.

Riktlinje: "Ge utrymme för lek för alla åldrar och förmågor."
Dans finns för alla åldersgrupper och många generationer brukar ofta blandas under en danskväll. 
På paviljongen kan barn springa runt i fri lek. Här kan ungdomar samlas och träffas i klungor.



Riktlinje: "Stärk kopplingar till och tillgängliggör befintliga parker och trädgårdar."
En paviljong med tak stärker Stadsträdgården genom att det finns en plats att ta skydd vid 
regnskurar. Då vågar man sig ner till parken även om vädret skulle vara ostadigt. Detta ger fler 
besökare till parken och fler människor ger en större känsla av trygghet.

Bebyggelse

Paviljongen blir en evenemangsplats som kommer nära de nya utvecklingsområdena i Kungsängen, 
Ulleråker och Rosendal. På så sätt kan de områdena tidigt få möjlighet till rekreation i närområdet 
vilket ökar deras attraktivitet.

Tack för en väl genomförd samrådsprocess. Vi ser fram emot att hjälpa till att göra Uppsala till en 
ännu mer levande stad.
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