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Etapp 1 – rivning av fyra byggnader
Startskottet för nya Ulleråker innebär riv-
ning av fyra hus; Ulleråkersvägen 44, Uller-
åkersvägen 31, Emmy Rappes väg 10 och 
Ulleråkersvägen 43. Dessa byggnader har 
tidigare varit i  landstingets ägo och står i 
dagsläget tomma. Normans i Jönköping AB 
genomför rivningen och startar på Uller- 
åkersvägen 31 och 43 sista veckan i oktober. 

Rivningsområdet kommer att vara av- 
spärrat med stängsel under arbetet som 
pågår under dagtid på vardagar. Enligt 
planerna är rivningen av de fyra byggna-

derna klar framåt sommaren 2016. Vi gör 
vårt yttersta för att rivningsarbetet ska ske 
med så få störningar som möjligt. Om du 
har frågor och synpunkter på rivningsar- 
betet är du välkommen att höra av dig. 

Samråd av planprogram
Från den 15 juni till 4 september 2015 har 
samråd av planprogrammet för Ulleråker 
pågått – tack för alla synpunkter som in-
kommit! Vi sammanställer och analyserar 
synpunkterna och publicerar resultatet av 
samrådet på www.uppsala.se/ulleraker efter 
årsskiftet 2015/2016.

Nu startar ett av Sveriges största 
stadsutvecklingsprojekt

KARTA FINNS PÅ NÄSTA SIDA

Uppsala växer med nya stadsdelar och Uppsala kommun förbereder utvecklingen 
av Ulleråker där fler ska kunna bo och verka i framtiden. För att du ska veta vad 
som händer i ditt närområde har vi startat det här nyhetsbrevet. Nästa utskick 
kommer via mail – kom ihåg att registrera din mailadress på www.uppsala.se/
ulleraker för att inte missa viktig information.
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Kartan visar de fyra 
husen i Ulleråker 
som ska rivas under 
etapp 1.

Kontakt
Uppsala kommun 
berättar gärna mer 
om vad som händer 
i Ulleråker.

Om du har frågor 
och synpunkter på 
rivningsarbetet är 
du välkommen att 
höra av dig till  
Lennart Zetterlund, 
telefon 010-211 82 31, 
e-post lennart.
zetterlund@uppsala.se.

På kommunens 
webbplats finns 
information, svar 
på frågor kring 
planeringen och 
kontaktuppgifter 
till kommunens 
projektledning. 
Webbadressen är 
www.uppsala.se/
ulleraker.  

Webben samlingsplats för information 
På webbplatsen www.uppsala.se/ulleraker 
samlar vi all information om stadsutveck-
lingsprojektet. Här kan du till exempel ta 
del av aktuell information, planprogram 
och nyhetsbrev. 

Registrera dig för nyhetsbrev
I nyhetsbrevet kan du läsa de senaste nyhe-
terna om Ulleråker. Ange din e-postadress 
redan idag på www.uppsala.se/ulleraker.


