Stabby – ett komplett rekreationsområde
Vad förväntar sig människor att få uppleva när de vistas i naturen? Undersökningar som
har gjorts i Stockholmsregionen visar vilka upplevelsevärden som människor önskar av
naturen:
 utblickar och öppna landskap (det viktigaste värdet för de flesta)
 orördhet och trolska miljöer
 skogskänsla
 variationsrikedom och naturpedagogik
 kulturhistoria och levande landskap
 aktivitet och utmaning
 samvaro och service
Värdena har använts för att planera naturområden som erbjuder ett så brett spektrum av
upplevelser som möjligt.

Stabby kan erbjuda alla dessa värden
Redan idag erbjuder Stabbyområdet merparten av dessa värden. Med en golfbana kan
hela spektrat erbjudas. Och det i ett unikt stadsnära läge.
Orördhet och trolska miljöer
Stabbyskogen är en kuperad miljö, ibland är man höljd i skog och snår, ibland är man
på en höjd med landskapet framför sig utan att se en enda byggnad. Räfflorna från
istidens tunga kalla täcke syns på många ställen.

Skogskänsla
Skogsområdena på båda sidor om slätten är små, men innehåller höga träd, täta snår och
ger upplevelsen att vara bara i skog. För många barn är Stabbyskogen den första skogsupplevelsen.
Utblickar och öppna landskap
Från Stabbyskogen är utsikten västerut flera kilometer lång. Ett öppet landskap breder
ut sig, Librobäckens slingrande resa skymtar i norr. Hur många har inte stannat till på en
av höjderna, blickat ut och suckat djupt och skönt?
Variationsrikedom och naturpedagogik
I området finns skog, slätt, bäckar och diken, fårhagar och åkermark, stigar och gångar.
Skolor och förskolor, inte bara i närområdet, använder Stabby i naturpedagogiskt syfte.
Två nyinvigda Linnéstigar finns i området och ger alla åldrar möjligheter till upptäckter i naturen.
Kulturhistoria och levande landskap
Här finns fornlämningar, gravar och rösen. På slätten gick för över tusen år sedan en av
vattenfarlederna till Gamla Uppsala. Här finns mötet mellan stad och land – staden på
slätten har här ett av sina tydligaste uttryck. Jordbrukslandskapet är ett kulturlandskap,
här har vikingar seglat, medeltidens bönder odlat och Nathan Söderblom mött det tidiga
1900-talets internationella fredsbevarare.
Aktivitet och utmaning
Motionsspåret i skog och över slätt lockar många. Gångvägarna frekventeras av tusentals vardagsmotionärer. I skogarna utövas spontansporter såsom Mountain Bike. På vintern finns det preparerade skidspår. För skolbarn är Stabby ett populärt utflyktsområde
som erbjuder utmaningar. Librobäckens branta slänter ger spännande upplevelser.
En golfbana skulle öka möjligheterna på ett utmärkt sätt. Området skulle göras än
mer tillgängligt. Golfklubbens starka ungdomsprofil blir ett viktigt inslag.
Ett flertal bollplaner har försvunnit från närområdet de senaste åren. På Stabbyslätten
finns utrymme för gräsplaner.
Samvaro och service
Många kommer i grupper till området, såväl skolklasser, fotbollsspelande ungdomar
som grillande vuxna. Golfbanan skulle bidra till såväl samvaro som en utökad servicenivå. Idag finns kafé vissa dagar i Stabby prästgård.

Folkhälsa
Stabbyområdet är en av Uppsala friskfaktorer.
Forskningen om utemiljöns betydelse för hälsa och livskvalitet visar att utevistelser
ger lägre blodtryck, färre stresshormoner, lindrar smärta, minskar muskelanspänning
och ökar förmågan till återhämtning.
Forskningen om hur barn påverkas av att vistas utomhus visar på ökad koncentrationsförmåga, bättre motorik och ökad social förmåga. Barnen både slappnar av och får
energi i naturen.
Den natur som ligger nära bebyggelse är särskilt värdefull eftersom den är så lättillgänglig. Det är högst sannolikt att närnatur skapar samhällsekonomisk nytta genom
minskade ohälsotal.

Närhet till staden och tillgänglighet
Stabbyslätten med vidhängande skogsområden är en unikt stadsnära natur. En stor del
av stadens befolkning har bara några få minuters promenad dit. Alternativa naturmiljöer
ligger avsevärt mycket längre bort. Närheten till staden skapar tillgänglighet för t ex
pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Biologisk mångfald
Stabbys upplevelsevärden som här beskrivits utgår från människans behov. Men om
inte den biologiska mångfalden finns, reduceras upplevelsen. Redan nu finns ett rikt
fågel- och växtliv. En golfbana med dammar skulle öka den biologiska mångfalden.
Området bör fortsätta vara en grön kil och inte byggas runt.

”Uppsala Wide Park”
Visionen är att hålla samman Stabbyslätten, Stabbyskogen, Svinskinnsskogen och
Librobäck och bevara och utveckla miljön så att den kan erbjuda det breda spektrum av
upplevelser som människor vill ha. Arbetsnamnet för området kunde kanske vara
”Uppsala Wide Park”.
Med tillväxtambitionerna för Uppsala blir bevarandet av naturkvaliteter helt avgörande för stadens attraktionskraft. I en växande stad blir det fler människor som ska utnyttja samma närnatur. Det går inte att hela tiden flytta naturen längre ut från staden. Då
förlorar den i värde för människorna som bor där.
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Föreningen Gröna Sköna Stabby

Föreningen Gröna Sköna Stabby verkar för gröna värden, för rekreation och för
förnuftig stadsplanering i Uppsala.
Stabbyskogen och Stabbyslätten är en oas för många Uppsalabor. Vi vill bevara och
utveckla de kvaliteter området har. För att nå syftet samverkar föreningen Gröna Sköna
Stabby med andra föreningar, kommunen m fl. Vi har haft en hand med i att ordna
fårbete på hagmarken, förbättra gångvägarna, anlägga grillplatsen anpassad för
personer med funktionsnedsättning, skylta fornminnena och naturintressena, säkra
framtiden för prästgårdsmiljön, preparera skidspår och skylta Linnéstigarna genom
området. Varje år arrangerar vi Stabbydagen.
Området är ett utredningsområde i kommunens översiktsplan. Vi vill att denna unika
stads-nära natur- och kulturmiljö ska fortsätta att vara en grön kil in i den växande
staden. Därför är vi positiva till planerna på ett stort friluftsområde med golfbana på
Stabbyslätten.
Styrelsen utgörs 2012 av Mats Bernerstedt, ordförande, Anna Löwdin, Jan Olof Snihs,
Kerstin Dahne, Lina Werneman och Ove Lundgren. 2012 firar föreningen sitt tionde år!
Vi finns på www.stabbygarden.se/gss och vår Facebooksida är
www.facebook.com/gronaskonastabby

