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De synpunkter och förslag som föreningen Konstens Hus Nu (KHN) lämnar i detta yttrande bygger 
i huvudsak på ställningstaganden som KHN tidigare har presenterat i ett flertal debattartiklar i UNT 
och vid utställningar och andra evenemang. 
 
En huvudfråga för föreningen KHN har sedan starten 2011 varit att verka för ett nytt, 
ändamålsenligt, lättillgängligt och centralt beläget konstmuseum. 
  
Ett nytt konstmuseum ska enligt KHN vara inrymt i en ändamålsenlig byggnad och fungera som en 
mötesplats i stadsrummet och utgöra ett värdigt arkitektoniskt tillskott i stadsbilden. 
En kultur- och universitetsstad som Uppsala, som planerar en attraktiv stadsmiljö för sina invånare 
och sina företag, måste på sikt ha ett sådant museum och redan nu planera för och reservera plats 
för detta.  
 
KHN delar utredningens ambitioner att utveckla stadsmiljön och erbjuda stimulerande mötesplatser 
för Uppsalas medborgare och lämnar här konkreta förslag baserade på föreningens samlade kunskap 
och framgångsrika exempel på hur ett nytt konstmuseum i Uppsala kan utformas. För att uppnå 
målen i Uppsalas innerstadsstrategi måste också ett levande konst- och kulturliv på allvar 
prioriteras.  
 
 
Avsnitt: Plats och park  
Ett levande årum, sid 46. 
 
Årummet måste ses som Uppsalas egentliga kulturstråk, lättillgängligt för Uppsalaborna. Här har 
kommunen satsat stort på bryggor, sittplatser och konstnärlig utsmyckning, särskilt då på Östra 
Ågatan. I förlängningen av detta stråk ligger Tullhuset och Hamnplan och bortom den nya gång-och 
cykelbron Ångkvarn. Hamnplan, som i dag används främst som parkering, är en naturlig 
fortsättning på kulturstråket och ett utmärkt läge för ett nytt konstmuseum. Plats för skulpturpark 
finns söder om och i kv Hugin. Skulpturer på kajen kan också följa upp Kajsa Mattas bronser. En 
viss samverkan med Tullhuset är möjlig.   
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Avsnitt: Plats och park 
Utveckla kulturstråket, sid 53. 
 
Som alla konst- och kulturintresserade vet uppfyller inte det konstmuseum som är inrymt i slottet 
rimliga krav på ett fungerande museum. Mest problematiskt är det svårtillgängliga läget. Ett förslag 
till om-och tillbyggnad skulle, trots orimligt höga kostnader, ändå inte fylla alla krav.  
 
Avsnitt: Bebyggelse 
Berika befintlig bebyggelse, sid 66 och Utveckla kulturmiljön, sid 68 
 
Det finns flera alternativa tomter i Uppsalas innerstad som skulle lämpa sig väl för ett nytt 
konstmuseum förutom Hamnplan. Ett läge är i det som kallas Främre Boländerna, i så fall relativt 
nära Strandbodgatan och Resecentrum. Här arbetar kommunen med ett nytt planprogram, där vi 
hoppas att kulturfrågorna beaktas. Föreningen har också undersökt och undersöker möjligheterna att 
arkitektoniskt anpassa och utveckla några av Uppsalas mest kända industribyggnader för ändamålet. 
Av dessa kvarstår Ångkvarn, ett exempel på Uppsalas industrihistoriskt viktiga byggnader, som 
föreningen gärna ser bevarade, på grund av deras mycket höga potential för ett konst- och 
kulturverksamhet. 
 
Avslutningsvis kan sägas att Föreningen Konstens Hus Nu utarbetat och utvecklat ett program för 
det nya konstmuseet, med stöd av en ideell arkitekttävling och med stöd av KTH:s 
arkitektstuderande, som förra året gjorde sitt kandidatarbete i form av ett nytt konstmuseum i 
Uppsala. Vi förfogar också över ett antal förslag till gestaltning av museet, bl a i läget på 
Hamnplan. Materialet finns att se på vår hemsida (www konstenshusnu.com). Vi erbjuder och ser 
fram emot kontakt med kommunens ansvariga i den vidare hanteringen av konstmuseifrågan. 
 
 
Innehållet i detta yttrande har utarbetats av Konstens Hus Nu:s styrelse. 
 
 
För styrelsen 
 
 
Eva Håkansson, sekreterare 


