ÅRET MED GRÖNA SKÖNA STABBY
2016 var vårt Stabby fortfarande grönt och skönt.
På flera ställen har Uppsala kommun gjort området ännu bättre.
Februari
Föreningen höll årsmöte och styrelsen började planera för årets verksamhet.
Mars
Området mellan fårhagarna och Stabby backe fick nya bord och bänkar.
April
Rickomberga Egnahemsförening ordnade, som traditionen är, majbrasa den sista april.
Maj
Två hundhagar byggdes och började användas.
I maj började orosmoln hopa sig. Kommunen bröt sitt löfte till Kåbo Golfklubb om en golfbana på
Stabbyslätten. Man vill använda marken för bostadsbyggande i stället. Hela området ska nu ses över
i ett så kallat program, där också Flogsta ingår. Den 10 maj skrev GSS' styrelse till
kommunstyrelsen med vädjan om att skjuta upp ett beslut i ärendet och att utarbeta ett nytt förslag
till område för bostäder som utesluter Stabbyslätten.
Juni
Den 1 juni kom tio tackor med sina 18 lamm från Jälla Gård till Stabbyhagarna.
Juli-augusti
Utegym vid grillplatsen mittemot Eriksskolan på plats och togs i bruk.
Stabby Prästgårdskafé höll öppet alla söndagar och fortsatte så ända in i september.
Den 30 augusti lämnade styrelsen kompletterande synpunkter till sitt yttrande den 15 november
2015 till kommunstyrelsen angående Översiktsplan 2016. Samma dag startade några av föreningens
medlemmar en namninsamling för Stabbyslätten.
September
Stabbylyckan rustades. Gångstigarna gjordes om och parken fick nya möbler, träd och buskar.
Stabbydagen den 18 september med de nya inslagen hunduppvisning, loppis även vid Eriksskolan
och trädgårdsråd, var välbesökt. Den politiska debatten mellan Erik Pelling (S) och Mohamad
Hassan (L) om Stabby- och Berthågaområdet i framtiden lockade fullt hus.
Oktober
Den 6 oktober flyttades fåren hem till Jälla. Kommunen planerar redan för fårbete även i år.
Under hösten blev det klart att Flygvapnets huvudkontor och ledningscentral föreslås flytta till
Uppsala garnison, Ärna. Detta för med sig en rad av faktorer som kan påverka Stabbyslättens
utbyggnad. GSS kommer att bevaka frågan.
November
Kommunstyrelsen beslöt den 23 november att inom ramen för programarbetet för Stabbyfältet och
Flogsta utreda en naturreservatsbildning av Stabby Backe.
December

Kommunfullmäktige beslöt den 12 december att ge kommunförvaltningen i uppdrag att inleda
programarbete för Flogsta och Stabby.
Under året fick Gröna Sköna Stabby ett 30-tal nya medlemmar. Den sista december 2016 hade
namninsamlingen för Stabbyslätten fått in 906 underskrifter. Många har också lämnat kommentarer:
“En av Uppsalas viktigaste lungor. Oavsett tid på dygnet är promenadstråken fulla av folk som
promenerar, springer eller rastar hunden. Det enda ställer i Uppsala där naturen inte består av en
park. Bevara Uppsalas slätter!!”
“Vi behöver tillgång till stadsnära orörd natur för rekreation. Det är inte i enlighet med god
miljöpolitik att man måste ta bilen för att komma ut till ett skidspår eller för att promenera i lugna
omgivningar.”
“Självklart innebär befolkningsökning behov av fler bostäder. Lika uppenbart krävs intelligenta
lösningar på var dessa ska byggas. Naturen är läkande och nödvändig människors hälsa.”

