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Detaljplan för Årsta torg,
Normalt planförfarande
finns utställd för granskning fr.o.m. 15 december 2017 t.o.m. 19 januari 2018
Planförslaget med diarienummer 2015-3611 är upprättat i november 2017.
Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-11-23 att sända förslag till detaljplan för Årsta torg för yttrande. Fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt
övriga som bedöms ha väsentligt intresse av förslaget ges tillfälle till granskning. Plan- och byggnadsnämnden förutsätter att fastighetsägare informerar eventuella hyresgäster.
Planens syfte är att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig service
samt att tillskapa ett nytt torg. Torget planeras utgöra den mest centrala platsen i Östra Sala backe samt
utgöra en handels- och mötesplats i den nya stadsstrukturen som växer fram. Området ska fungera som
ett lokalt centrum för hela Östra Sala backe och de befintliga områdena Sala backe och Årsta. Det
nuvarande centrumet byggs till och förlängs västerut för att därigenom möta Fyrislundsgatan och ansluta till den planerade bebyggelsen på det tidigare kraftledningsstråket. Utvecklingen av Östra Sala
backe ska ske med människan i centrum och med ett starkt fokus på långsiktig social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet.
Planhandlingarna finns tillgängliga hos:
Kommuninformation, Stationsgatan 12
Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
Brantingsbiblioteket, Brantingstorg 5, 754 34 Uppsala
Planförslag visas även på Uppsala kommuns webbsida, www.uppsala.se/stadsplanering
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 19 januari 2018 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA eller via formuläret på
webbplatsen www.uppsala.se/stadsplanering
Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga ett
eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Uppsala i december 2017
Plan- och byggnadsnämnden

Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Vi
behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas
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