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STADSKARTAN TILL VÄNSTER

visar östra Uppsala år 1858.
Enligt kartan utgjordes delar av Gränby och Nyby bys
ägor av jordbruksmark. Stadens struktur rätades under
1600- och 1700-talen ut enligt order från staten,
inspirerat av de romerska städernas utformning. Fram
till 1800-talets mitt tillkom bebyggelsen i staden innanför de gamla tullarna som sammanhängande kvarter.

ÅR 1857 HADE

Uppsala 7 614 invånare. Hundra år tidigare bodde cirka 3 000 personer i staden. Från 1800-talets mitt, och i synnerhet efter andra världskriget ökade
befolkningen snabbt i landet och en omfattande inflyttning till städerna ställde nya krav på stadsplaneringen.

UPPSALAS PLANERADE

utbyggnad för andra halvan av
1900-talet illusteras i kartan till höger. Kartan är en del
av generalplanen för Uppsala som upprättades år 1958 av
stadsarkitekt Per-Olof Lefvert. Efter andra väldskriget
beslutade staten att generalplaner för utbyggnad skulle
upprättas för alla städer i landet.

UPPSALA VAR VID tiden landets sjunde stad. Införlivandet
av Gamla Uppsala med Nyby i storkommunen år 194748, och Vaksala kommuns inkorporering år 1952 och
1967 där Gränby ingick var en förutsättning för
Uppsalas expansion efter kriget.
GENERALPLANEN VISAR

att stadsdelarna Gränby och
Löten, samt området Nyby innan 1960-talet fortfarande
var relativt oexploaterade marker, bortsett från
mindre klungor av småhus. Tanken var att åkermarkerna
skulle bebyggas med ytterligare småhus, men den stora
efterfrågan på bostäder ändrade planerna. Bebyggelsen
i områdena utgörs i dag till stor del av flerbostadshus
uppförda under 1960- 80-talen.

Del av Uppsala stadskarta från år 1858 och
Generalplan för Uppsala från
år 1958
Omarbetade av Kristin Lindgren
© Uppsala stadsarkiv
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1960-TAL

1. Kvarteren Diset, Dimman, Regnet,
Stormen, Molnet, Blixten och Åskan
i Gränby
2. Kvarteren Almqvist, Atterbom,
Leveretin och Strindberg i Gränby
3. Kvarteret Bellman och Stagnelius
i Löten
4. Kvarteret Lagerlöf i Löten
5. Kvarteren Boye och Ferlin i Löten
6. Kvarteret Dagerman i Löten
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1970-TAL

7. Kvarteren Leopold, Runeberg
och Fredrika Bremer i Nyby
8. Kvarteren Dan Andersson, Elin
Wägner, Värnlund, Hjalmar Gullberg,
Sehlstedt och Birger Sjöberg i Nyby
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1980-TAL

9. Kvarteret Ling i Löten
10. Kvarteren Munter, Soldatgossen,
Fältmarskalken, Landshövdingen och
Hurtig i Nyby gård öster
11. Kvarteren von Döbeln, Juutas,
Pardala, Virta, Sandels, Brynjan,
Trosskusken, Lotta Svärd, Duncker
Sven Dufva och Torpflickan i Nyby
gård väster

LÖTEN
9

LÖTENKYRKAN
HEIDENSTAMS TORG
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2

GRÄNBY

1
Bearbetning av karta:
Kristin Lindgren
© Lantmäteriet 2010
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UNDER REKORDÅREN mellan 1961-1975 gick Sveriges ekonomi

och industrier på högvarv. Den snabba befolkningsökningen och
inflyttningen till städerna ökade behovet på nya bostäder. För att
komma åt bristen på bostäder och höja bostadsstandarden beslutade regeringen år 1965 om att bygga en miljon bostäder under en
tioårsperiod; det så kallade Miljonprogrammet.
GRANNSKAPSENHETER skulle erbjuda tillgång till grönska, sol
och ljus, samt avskildhet från stadens och industriernas buller och
luftföroreningar. Tidens ideal påverkade utformningen av städerna
tillsammans med de ekonomiska och tekniska förutsättningarna.

1960-TAL [OMRÅDE 1]
KVARTEREN DISET, DIMMAN, REGNET, STORMEN, MOLNET, BLIXTEN OCH ÅSKAN I GRÄNBY
STADSPLANEN FÖR SYDÖSTRA GRÄNBY

upprättades år 1959 av stadsarkitekt
Per-Olof Lefvert. Marken utnyttjdes
innan till jordbruk. Hela området
byggdes inte av en ensam huvudman,
utan det varierade utseendet mellan
kvarteren kommer av att flera olika
arkitekter och beställare var involverade. Grupperade efter säckgator (gator
med vändplan) bildar trevåningslameller
av varierande, längder sju kvarter. Ett
högre hus är placerat som en accent och
avslutar området norrut.
VÄDERGATORNAS KVARTER är trafikseparerade, vilket är typiskt för efterkrigstidens planering. Lugn och säkerhet i
närheten av bostäderna eftersträvades.
Entréerna till lägenheterna är placerade
in mot gårdarna som är helt bilfria,
medan biltrafiken endast har tillträde till
säckgatorna.
BYGGNADERNA GRUPPERADES

så att
gårdar bildas samtidigt som de öppnar
sig mot det centrala parkstråket, som
separerar sydöstra Gränby från den
nordvästliga delen.
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LOFTGÅNGS- OCH LAMELLHUS: Solskens- och Tövädersgatan
BYGGÅR: 1966
ARKITEKT: Ancker-Gate-Lindegren
BYGGHERRE: Stiftelsen Uppsalahem
NUVARANDE FÖRVALTARE: Dombron
MED SINA FYRA VÅNINGAR

är de tre vitputsade loftgångshusen på
Solskensgatan högre än lamellhusen i området och utgör därför en
accent i stadsbilden, en vanlig effekt i dåtidens planering.

LOFTGÅNGARNA med räcken av tunna metallstänger löper längs hela
den nordostliga fasaden. Varje lägenhet har en separat entré, men
loftgångarna gör att en hiss kan betjäna fler antal lägenheter. Hissoch trapphusen är placerade i fasadliven och i husens mitt.
SÖDERFASADEN DOMINERAS

av horisontella fönsterband med vita
snickerier och avslutas på flankerna med en vertikal balkongrad.
Sedan en renovering år 2007 är balkongerna på den västra byggnaden delvis utanpåliggande. De övriga två husen har kvar sina
originalbalkonger bestående av fyra fält: två fronter med smala vita
metallräcken och två vitmålade rektangulära plåtfronter placerade i
par.
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Även balkongdörrarnas trälister är i
original. De ger byggnaden konstrast och
en gedigen känsla.
HUSETS URSPRUNGLIGA platta tak har bytts
ut med ett asymmetriskt valmat sadeltak.
Fasaden mot takfoten avslutas med en taksarg i avvikande material och färg; bruna,
kvadratiska plåtplattor.
FÖNSTERKARMARNA är i dag vitmålade. De
var från början bruna för att hålla samman
taksargen med stående klinkers i brunt som
pryder den meterhöga sockeln runt huset.
TREVÅNINGSHUSEN på Tövädersgatan utgörs
av tre L-formade byggnader, samt ett friliggande lamellhus. Tillsammans med de högre vita loftgångshusen delar byggnaderna
tre innergårdar.
DE BRUNSLAMMADE tegelhusens burspråk,
asymmetriskt placerade vertikala fönsterband på kortsidorna och en varierad
fönsterplacering skapar liv i byggnaderna,
hela tiden med vitt som konstrastfärg.
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LAMELLHUS: Tövädersgatan 15
RITNINGSÅR: 1965
ARKITEKT: Axel Grape
BYGGHERRE: Ohlsson & Skarne
HUSET PÅ TÖVÄDERSGATAN 15

får ett rutmönstrat
utseende av de kvadratiska och grovt strukturerade
betongelementen. Fasaden har en ljusrosa färg, som
bryts med vertikala fält i vitt på husets långsidor.
Fälten är något utskjutna från fasaden och markerar
lamellhusets entréer.

DEN VÄSTRA KORTSIDANS fönster är placerade i två
vertikala rader i en centrerad linje på huskroppen. På
husets östra sida ersätts en fönsterrad av en balkongrad. Balkongerna ligger utanpå fasaden, vilket förenklade produktionen av fasadelementen. Sidoskärmarna
av betong ger vind- och insynsskydd. Översta delen av
gaveln och balkongfronterna är i vit korrugerad plåt.

SKUGGEFFEKTER
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uppstår på fasadens strukturerade yta.

LAMELLHUS: Töväders- och Dimgatan
BYGGÅR: 1965
ARKITEKT: Per Lundquist Arkitektkontor
BESTÄLLARE: Bostadsrättsföreningen
Gränbygårdarna
NIO STYCKEN ROSA LAMELLHUS

ligger placerade
i den nordliga delen av området. I de rosa huskropparnas bottenvåningar finns både garage och
plats för näringsverksamheter mot gatan.

VERTIKALA

vitputsade ytor markerar entréerna.
Portomfattningar är av skiffersten.

LAMELLHUS: Dim- och Regngatan
BYGGÅR: 1965
ARKITEKT: Svenska Riksbyggens arkitektkontor
genom Valdemar Karilaid
BYGGHERRE: Svenska Riksbyggen
NIO STYCKEN LAMELLHUS

bildar tre innergårdar på
Dim- och Regngatan. I huskropparnas bottenvåningar finns garageutrymmen. Garageportarna i
trä är original och ger kvarteret charm.

renoverades på 1990-talet och fick
då nya fronter i korrugerad plåt.

BALKONGERNA
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LAMELLHUS: Storm- och Regngatan
BYGGÅR: 1964
ARKITEKT: Gösta Wikforss arkitektkontor
genom Kjell Norberg
BYGGHERRE: Bjerkings
DE SJU TREVÅNINGSHUSEN

är placerade
så att de tillsammans bildar en större
gård, som öppnar sig mot Gränbyparken.

VERTIKALA BALKONGRADER accentuerar
dessa avskalade trevåningshus.
Balkongerna har sidoskärmar av betong
och ligger helt utanpå fasaden, vilket
gav en så effektiv produktion som
möjligt.
MOTSTÅENDE LÅNGSIDA är helt slät med
horisontella vita fönsterband, som
bryter av den ljusputsade fasaden.
ENTRÉERNA

är indragna från fasadlivet.
Portar och portomfattningar är av träpanel.
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LAMELLHUS: Gränby bilgata, Storm-,
Moln- och Blixtgatan
BYGGÅR: 1963-64
ARKITEKT: Gunnar Jacobsson
BYGGHERRE: Ohlsson & Skarne
NUVARANDE FÖRVALTARE: HSB
FEMTON HUSKROPPAR,

alla med
tre våningar, ligger grupperade
kring kvarterens säckgator. Husen
bildar lugna innergårdar med plats
för lek.

HUSEN HAR fasader i gult halvstenstegel och balkongfronter i
orange korrugerad plåt. Balkongerna är helt indragna i fasadlivet.
DE URSPRUNGLIGA träportarna till
entréerna, som ligger i liv med
fasaden, finns kvar.

LAMELLHUS: Blixtgatan
TILLKOMSTÅR: 1968
ARKITEKT: Karl Johansson byggnads AB
BYGGHERRE: Karl Johansson byggnads AB
LÄNGST NED

på Vädergatorna
ligger tre stycken lamellhus med
tre våningar. Bostadshusen byggdes något senare än de övriga husen i kvartet.

RÖDA BALKONGER

i korrugerad
plåt vätter mot gården och Tycho
Hedéns väg.

FASADMATERIALET

är i gult halvstenstegel. Gavelspetsen är i dag
brun och avslutas mot husets
sadeltak.
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1960 -TAL [OMRÅDE 2]

KVARTEREN ALMQVIST, ATTERBOM, LEVERTIN OCH STRINDBERG I GRÄNBY

PUNKT- OCH LAMELLHUS: Almqvist-, Atterboms- Bruno Liljefors- och Levertinsgatan
BYGGÅR: 1966
ARKITEKT: Ancker- Gate- Lindegren
BYGGHERRE: Stiftelsen Uppsalahem
NUVARANDE FÖRVALTARE: Dombron
FLERBOSTADSHUSEN i nordvästra Gränby
bevisar att ett stort 1960-talsområde uppfört
av en och samma byggherre kan vara rikt
på variation och olika uttryck. Stor omsorg
till färgsättningen bidrar till omväxling,
utan att samspelet mellan byggnaderna har
gått förlorat. Fasaderna i slammat tegel
fräschades upp i samband med den omfattande renoveringen av området i slutet av
1980-talet. men med originalfärgerna som
förebilder. Utgångspunkterna var rött, vitt
och svart.
INGEN FASAD är den andre lik. Placeringen
och utformningen av balkonger, fönster och
andra detaljer i fasaderna ger vid en närmre
titt ett ovanligt uttrycksfullt flerbostadshusområde. Enligt arkitekten Stig Ancker
grundade sig kvartersutformningen på föreställningar om människans natur och behov
av att känna tillhörighet och få impulser
från närmiljön.
OMRÅDET PLANLADES ÅR 1964

och det
första spadtaget togs år 1965. Planen anses
vara en av Stig Anckers mest genomtänkta,
och har beskrivits som det bästa bostadsområdet byggt i Uppsala efter år 1960.

ENTRÉERNA LIGGER in mot gårdarna med
gångvägar mot Gränby parken, områdets
grönområde.
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LAMELLHUS

med tre våningar
formar meanderslingor som
avskärmar mindre närgårdar,
respektive större gårdar som
öppnar sig mot Gränbyparken
i öst. Varje slinga kröns av ett
punkthus med fem våningar,
som markerar entréerna till
kvarteren från bilgatan.
Området är trafikseparerat.

BALKONGERNA

är halvt
indragna i huskroppen. Olika
placering och utformning av
balkonger och fönster ger
variation.
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1960 -TAL [OMRÅDE 3]
KVARTERET BELLMAN OCH STAGNELIUS I LÖTEN
BEBYGGELSEN I KVARTEREN

Bellman och Stagnelius
utgörs av tre hustyper, alla med gult halvstenstegel
som fasadmaterial.

LAMELLHUS: Bellmans- och Stagneliusgatan
BYGGÅR: 1966-68
ARKITEKT: Gunnar Jacobsson och Olof Strömberg
BYGGHERRE: Ohlsson & Skarne
NUVARANDE FÖRVALTARE: HSB
BOSTADSHUSEN I DEN

södra halvan av kvarteret
Bellman består av förtillverkade fasader och
stommar. Fasaderna var färdigisolerade och det
gula teglet satt redan på plats. Produktionssättet
avslöjar sig i fasadernas rutade utseende, där
skarvarna framträder tydligt.

DE PLATTA ORIGINALTAKEN är i dag överbyggda med
sadeltak med flack lutning. Balkongerna ligger i liv
med fasaden och balkongfronterna är av plåt.

LAMELLHUS: Bellmansgatan
BYGGÅR: 1965
ARKITEKT: Per Lundquist Arkitektkontor
BYGGHERRE: Byggnadsfirman Anders Diös

18

LAMELLHUS: Bellmans- & Stagneliusgatan
BYGGÅR: 1965
ARKITEKT: Svenska Riksbyggens arkitektkontor
BYGGHERRE: Svenska Riksbyggen

1960 -TAL [OMRÅDE 4] KVARTERET LAGERLÖF I LÖTEN

LOFTGÅNGS-, LAMELL- OCH PUNKTHUS: Lagerlöfsgatan
RITNINGSÅR: 1967
ARKITEKT: Ancker- Gate- Lindegren
BYGGHERRE: Stiftelsen Uppsalahem
NUVARANDE FÖRVALTARE: Dombron
KVARTERET LAGERLÖF i Löten norr om von Bahrska
häcken planlades år 1967. Bostadsområdet blev
arkitekten Stig Anckers sista uppdrag i Uppsala.
FYRA STYCKEN slammade bruna punkthus står i en rak
linje längs den centrala Lagerlöfsparken. De kvadratiska
punkthusen består av tre våningar. Trapphusen ligger
centralt i husens kärnor men entréerna är asymmetriskt
placerade på fasaden mot innergårdarna. Punkthusens
balkonger är ovanliga. Sidostöd och front är av obehandlad träpanel och de är delvis indragna från fasadlivet. Vita fönster- och balkongdörrkarmar konstrasterar
mot den bruna fasaden. Punkthusens tak är plana med
utstickande takfot.
TREVÅNINGSLAMELLERNA

står skyddande på rad med
långsidorna åt Råbyvägen och de avslutar också kvarteret på kortsidorna. Tvåvåningslameller bildar inom
området lugna innergårdar.

TILLTRÄDE TILL

lägenheterna i tvåvåningslamellerna på
Lagerlöfsgatan skedde via loftgångar ursprungligen.
Vid renoveringen åren 1999-2000 fick husen nya entrétrappor och balkongfronter för att ge varje lägenhet en
egen ingång och samtidigt balkong.

DE NYA ENTRÉTRAPPORNA i betong har svarta plåttak
med partier i glas, laminat och oljade lärkträribbor.
LAMELLHUSENS PUTSADE FASADER har en ljus färgsättning, med en mörkare grå nyans som kontrast.

AVVIKANDE ACCENTFÄRGER i blått, orange och gult har
valts till balkongfronternas laminatskivor och husens
kortsidor.
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1960-TAL [OMRÅDE 5]
KVARTEREN BOYE OCH FERLIN
I LÖTEN
I KVARTEREN BOYE OCH FERLIN

uppfördes under andra halvan av
1960-talet två bostadsområden av
Svenska Riksbyggen respektive
HSB. I val av fasadmaterial är hustyperna lika varandra, men detaljutformningen skiljer beställarnas
områden ifrån varandra.
TOLV LAMELLHUS

från respektive
beställare bildar avskärmade gröna
och bilfria innergårdar. Områdets
parkering är placerad mellan de två
bostadsområdena.

LAMELLHUS: Ferlinsgatan
BYGGÅR: 1968
ARKITEKT: Svenska Riksbyggens
arkitektkontor genom Mogens Herold
BYGGHERRE: Svenska Riksbyggen
SVENSKA RIKSBYGGENS

tvåvåningshus i kvarteret Ferlin fick platta tak
med en bred taksarg i blågrå
korrugerad plåt. Taksargen löper
längs hela huskroppen och ger
byggnaden karaktär. Fasaden är i
rött halvstenstegel.

DET VITA BALKONGERNA

ger de låga
husen ett tydligt utseende. Balkongerna ligger utanpå fasadlivet och
kontrasterar mot det röda teglet.
Balkongsidoskärmarna markeras
tydligt i sin form och färg. Även
husens fönstersnickerier är vita.

ENTRÉERNA

och trapphusen ligger
utskjutna en bit från fasadlivet.
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LAMELLHUS: Ferlinsgatan
BYGGÅR: 1968
ARKITEKT: Hans Matell och Anders Nordström
BYGGHERRE: Ohlsson & Skarne,
i samarbete med Karl Johansson
byggnads AB
NUVARANDE FÖRVALTARE: HSB
LAMELLHUSEN PÅ FERLINSGATAN

ritades av den före detta slottsarkitekten Hans Mattel tillsammans med Anders Nordström.
RÖTT HALVSTENSTEGEL pryder
fasaden. Balkongerna i brun
korrugerad plåt ligger utanpå
fasadlivet.

1960-TAL [OMRÅDE 6]
KVARTERET DAGERMAN I LÖTEN

LOFTGÅNGSHUS: Dagermans- och
Karin Boyegatan
BYGGÅR: 1968
ARKITEKT: HSB:s Riksförbunds
Arkitektkontor
BYGGHERRE: HSB:s Riksförbund
KVARTERET DAGERMAN består
av nitton stycken tvåvåningshus
med loftgångar. Olika färger på
dörrar och snickerier guidar till
rätt innergård. Loftgångarnas
träpaneler är vitmålade.
HUSENS FASADER ÄR

i vitt kalkstenstegel. Ursprungligen var
taken platta.
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1970-TALET FÖRKNIPPAS gärna med storskalig produktion av

bostäder, men i mitten på 1970-talet är rekordåren över; den
ekonomiska utvecklingen slår av på takten och byggandet minskar.
I landet står lägenheter tomma och områdena stämplas i vissa fall
med dåligt rykte. Det blir vanligt att bygga småhusområden och vid
slutet av decenniet utgör småhusen tre fjärdedelar av alla nybyggda
bostäder.
KRITIK RIKTADES i Uppsala och övriga landet mot att bostads-

områden uppförts alltför ensidigt vad gäller upplåtelseformer,
formspråk och storlek under 1960- och -70-talet.

1970-TAL [OMRÅDE 7] KVARTEREN DAN ANDERSSON, VÄRNLUND, HJALMAR GULLBERG, SEHLSTEDT,
BIRGER SJÖBERG OCH ELIN WÄGNER I NYBY

SMÅHUS: Dan Anderssons-, Värnlunds-, Elin
Wägners-, Hjalmar Gullbergs-, Birger Sjöbergs-,
Sehlstedts- och Topeliusgatan
BYGGÅR: 1971-72
ARKITEKT: Svenska Riksbyggens arkitektkontor genom Peter Benkö
BYGGHERRE: Svenska Riksbyggen
NYBY ÖSTER om Gamla Uppsalagatan är
planerad som en avgränsad grannskapsenhet.
Flerfamiljshusen och småhusen fick ett tillhörande centrum med butiker, skolor och annan
service. Stadsplanen för Nyby utformades av
stadsplanearkitekten Lars Thylén i samarbete
med Riksbyggens arkitektkontor.
GRUPPBYGGDA SMÅHUS, ”villamattor”
uppfördes över hela landet i anslutning till
förorter och mindre tätorter under 1970-talet.
Reaktioner mot miljonprogrammet i kombination med fördelaktiga bostadslån och skatteregler för småhus gjorde att en större andel
sådana hus byggdes. I slutet av decenniet
utgjorde småhusen nästan två tredjedelar av
bostadsbyggandet.

FASTIGHETSBOLAG KÖPTE ÅKERMARK en bit från stadskärnan. I likhet med Nyby saknades det ofta uppväxta
träd när området bebyggdes, men i dag ser det
annorlunda ut på de gemensamma ytorna och i husens
trädgårdar.
NYBYS KÄLLARLÖSA SMÅHUS

består av tre olika hustyper, som levererades som förtillverkade elementhus
av Ådals-Hus AB. Till fasaderna användes gult
fasadtegel av typen Bergsbrunna och ursprungligen var
gavelspetsarnas träpaneler bruna. Småhusen har vitmålade snickerier.

© Riksbyggen, Konstnär: Ingald Andersson
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1970-TAL [OMRÅDE 8] KVARTEREN FREDRIKA BREMER, LEOPOLD OCH RUNEBERG I NYBY

SKIV- OCH LAMELLHUS: LeopoldsViktor Rydbergs-, Lidners-, Wivalliusoch Fredrika Bremersgatan
BYGGÅR: 1975
ARKITEKT: Svenska Riksbyggens
arkitektkontor genom Mogens Herold
BYGGHERRE: Svenska Riksbyggen
PLANERARNA OCH ARKITEKTERNA
FÖR NYBY lyssnade på kritiken mot

miljonprogrammets byggande. I
området uppfördes bostadshusen i
olika höjder, med två till sex
våningar för att skapa variation.
KASTELLPARKEN med Fredrika Bremerskolan utgör områdets
centrala punkt och kantas av tio
parvis uppradade skivhus. De höga
husen utgör områdets ryggrad.
BOSTADSHUSENS

fasadmaterial är
enhetligt i gult halvstenstegel.
Smala, vertikala ljusputsade ytor
bryter av mot det dominerande gula
teglet. Höga hussocklar i avvikande
brunt halvstenstegel är mönstermurade med olika horisontella och
vertikala riktningar.

DETALJERNA är genomgående i vitt;
snickerier kring fönster i vitt och
balkongfronter av korrugerad plåt i
vitt. Balkongerna ligger i kant med
fasadlivet i vertikala rader. Taken är
plana och saknar taksprång.
HUSEN AVSLUTAS med en taksarg
i vit korrugerad plåt. Entréerna är
indragna i fasadlivet.
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1980-TALET OCH POSTMODERNISMEN innebär en ny fas inom
arkitektur och stadsbyggande. Kritiken mot de områden som man
förknippar med miljonprogrammet har varit omfattande. Nu sker
bostadsproduktionen i mindre serier; stadsplaner, bostadsområden
och exteriörer utformas med större variation.
TRADITIONELL ARKITEKTUR får för första gången sedan 1930talet stå som förebild. Fasaddekorerna kan ha inslag av stiliserade
klassiska element och större omsorg visas till detaljerna. Husens
arkitektur anknyter till och inspireras av äldre tiders formspråk, och
internationella idéströmmar gör avtryck i arkitekturen i Sverige.

1980 -TAL[OMRÅDE 9]
KVARTERET LING I LÖTEN

LOFTGÅNGS-, PUNKT- OCH RADHUS:
Lings och von Bahrs väg
BYGGÅR: 1985-86
ARKITEKT: Contekton arkitekter,
Göteborg genom Peter Sparrings och
Göran Lottsfeldt
BYGGHERRE: HSB Uppsala

Ett valv i kvarteret Ling kröns
av en mönstermurning som ger
associationer till traditionell
arkitektur.
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KVARTERET LING kunde ha blivit landets första
bostadsområde utformat enligt postmoderna
arkitekturprinciper.
HSB FIRADE 50 ÅR i Uppsala år 1982 och
företaget tilldelades marken väster om
Heidenstamstorg för att bygga ett jubileumsområde. En intern HSB-jury utsåg Contektons förslag som vinnare i arkitekttävlingen.
Stadsbyggnadskontoret var av en annan åsikt
när de rådfrågades och de förespråkade ett
mer utmanande förslag ritat av Wikforss
arkitektkontor.
CONTEKTONS FÖRSLAG var inget trendbrott,
men det syns att området är uppfört på
1980-talet. Husen har olika våningstal, med
olika nivåer i samma huskropp. I området står
även bondgården Nybyggets faluröda huvudbyggnader kvar, ytterligare ett inslag som
bidrar till variation. Delar av Nybygget
brann ner under planeringen av
kvarteret Ling, men uppfördes i samma stil
och används i dag som gemensamhetslokaler
och arbetsplatser. Detaljer som passager med
mönstermurade valv mellan husen ger
associationer till traditionell arkitektur.
KVARTERET BESTÅR AV tre grupper där flera
hustyper placerats varierat. Loftgångs- och
radhusen med två våningar har fasader i rött
tegel och sadeltak med röda alternativt grå
takpannor. Loftgångar och balkonger bärs
upp av kraftiga betongelement. Vissa
balkonger och loftgångar har räcken med
smala mörkbetsade träribbor. Husen med fyra
eller fem våningar har inglasade balkonger.
Fönsterindelningen varierar och listerna är
vita eller röda.
PUNKTHUSEN

har ljusa putsade fasader i gult,
beige eller blått. Husens avslutas med en svart
taksarg i plåt som övergår till tak.
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1980-TAL [OMRÅDE 10] KVARTEREN MUNTER, SOLDATGOSSEN, FÄLTMARSKALKEN, LANDSHÖVDINGEN

OCH HURTIG I NYBY GÅRD ÖSTER

PUNKT-, RAD- OCH TERRASSRADHUS: Hurtigs och Munters gata
RITNINGSÅR: 1988
ARKITEKT: Riksbyggens arkitektkontor genom Rein Wirma
BYGGHERRE: Riksbyggen

RADHUSEN PÅ BILDEN OVAN

har assymetriska sadeltak, med
en utskjutande takfot. Kortsidans gavel har en oregelbunden
utformning där entrédelen skjuter ut från huskroppen.
Snickerierna är vita.

BOSTADSHUSEN har genomgående fasadtegel i en ljusrosa
färg. Tillsammans med bland annat de vita snickerierna
binder det ihop Nyby gård öster.
OMRÅDETS ANDRA RADHUSTYP

med terrasser ger ett varierat
utseende. Husens utformning i området är i övrigt avskalad
och med enkla fasaddetaljer.

27

1980 -TAL [OMRÅDE 11] KVARTEREN JUUTAS,

VON DÖBELN, PARDALA, VIRTA, SANDELS,
BRYNJAN, TROSSKUSKEN, LOTTA SVÄRD,
DUNCKER SVEN DUFVA OCH TORPFLICKAN I
NYBY VÄSTER

ENTRÉGÅRDS-, LOFTGÅNGS-, PUNKT- OCH RADHUS: Fänrik Ståls, Sandels, Lotta Svärds och
Sven Dufvas gata samt Orvars väg
BYGGÅR: 1987
ARKITEKT: NOARK genom Kjell Norberg
BYGGHERRE: Stiftelsen Uppsalahem
NUVARANDE FÖRVALTARE: Heimstaden Nyby
NYBY GÅRD

växte fram i mitten av 1980-talet.
Västra sidan närmast Vattholmavägen ritades
av Noark Arkitekter genom Kjell Norberg för
Uppsalahem. Riksbyggen var byggherre för
den östra halvan.
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GÅRDEN VID NAMN NYBY GÅRD med delar av bebyggelsen från 1700-talets mitt låg tidigare i området, och
i det nordvästra hörnet låg ett småhuskvarter med sju
friliggande villor från 1920-30-talet. Nyby gård
ödelades i en brand 1986. I övrigt utgjordes området
av åkermark.
DEN VÄSTRA HALVAN

av Nyby gård stod färdig år 1987.
Hög standard eftersträvades och projektet blev
Uppsalahems dittills dyraste. Huskropparna i
varierande storlek och höjder är grupperade kring
mindre gårdar. För att åstadkomma omväxling har
ett antal typiserade enheter placerats i olika kombinationer. Hustyperna består av loftgångs-, punkt-,
enplans- och tvåplansradhus. Den mindre skalan och
mönstermurningar ger associationer till traditionell
byggnadskultur.

TRAFIKSEPARERINGSTANKARNA från föregående
årtionde får maka på sig och bilen välkomnas åter in
på knuten. Parkeringsplatserna är uppdelade på små
ytor för att inte dominera intrycket. Tillsammans
med de förhållandevis fritt placerade husen ger det
en karaktär av byväg. Nackdelarna med föregående
årtiondens trafikseparering skulle minskas, utan att
säkerheten blev lidande. De stora gårdarna mellan
husen erbjuder skyddade lekplatser.
BOSTADSHUSEN har tegelfasader i fyra nyanser, i
skalan brunt till rött, som kombineras med förråd,
trappräcken och burspråk av trä målade i ljusa färger.
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STADSDELSNAMNET GRÄNBY

OMRÅDESNAMNET NYBY

GATUNAMNEN I GRÄNBY

GATUNAMNEN I NYBY

Stadsdelsnamnet Gränby är taget från byn Gränby
som innan utbyggnaden av området bestod av
5-6 gårdar. Förleden grän är en uppländsk form av
ordet gran.

Gatorna i nordvästra Gränby är namngivna efter
svenska författare, medan den sydöstra delen har
namn efter väderlekstyper, exempelvis Solskensgatan och Tövädersgatan.
BRUNO LILJEFORS (1860-1939): svensk författare

och konstnär född i Uppsala.

OSCAR LEVERTIN (1862-1906): svensk författare, litteraturhistoriker och kritiker. 1888 disputerade han
i litteraturhistoria vid Uppsala universitet.

STADSDELSNAMNET LÖTEN

Strax utanför dagens stadsdelsgränser kring Löten
låg tidigare en gård med samma namn. I namnet
ingår ordet löt, som betyder betesmark. Området
kring gården omtalas i ett medeltida dokument från
år 1482 som ”på löten mellan Nyby och staden”.

GATUNAMNEN I LÖTEN

Även i Löten är gatorna namngivna efter svenska
författare.
SELMA LAGERLÖF (1858-1940): svensk författare
och nobelpristagare år 1909. År 1907 promoveras
hon som första kvinna till hedersdoktor vid
Uppsala universitet, och år 1914 utses hon som
första kvinna till ledamot i Svenska Akademien.
CARL-MICHAEL BELLMAN (1740-1795): författare och
känd som den svenska visans förgrundsgestalt,
bland annat genom Fredmans epistlar. År 1758 var
han inskriven på Stockholms nation i Uppsala.
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Områdesnamnet Nyby betyder ”den nya gården”
och kan spåras tillbaka till år 1316 i äldre källmaterial. I bostadsområdet Nyby gård låg tidigare
en gård med samma namn vars äldsta byggnad
uppfördes kring 1700-talets mitt.

I Nyby gård har gatorna fått sina namn efter
svenska och finlandssvenska författare.
FREDRIKA BREMER (1801-1865): svensk författare.
anses vara den svenska kvinnorörelsens grundare
och var redan under sin livstid en världsberömd
författare.
ZACHARIAS TOPELIUS (1818-1898): finlandssvensk
författare som verkade för sociala reformer och
stödde kvinnorörelsen.

I Nyby gård har adresserna fått sina namn efter
personer i Johan Ludvig Runebergs episka diktcykel Fänrik Ståls sägner (1848-1860).
FÄNRIK STÅL är berättaren i Fänrik Ståls sägner om
finska kriget (1808-09).
LOTTA SVÄRD är huvudpersonen i dikten Lotta

Svärd ur Fänrik Ståls sägner.

Källa: Wahlberg, Mats (1994). Uppsalas gatunamn.
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invigdes år 1970. Arkitekt var Hans Matell.

