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Nya stadsradhus i etapp 2
Under april börjar fastighetsutvecklaren
Reinova bygga i kvarteret Tusenskönan.
Projektet består av 8 stadsradhus.
Bostäderna förväntas stå klara för
inflyttning under första kvartalet av
2022.
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Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev april 2021

Välkommen ut, det är vår!
Nu när våren är här kan du passa på att besöka våra fina parker.
Sugen på att träna, fika, leka eller bara vara ute en stund och njuta?
Välkommen ut! 
Nya inslag i befintliga parker är utegym, nya lekplatser, bmx-bana, grillplatser
och många sköna platser att sitta på.
 
Vi måste fortsätta att vara ansvarstagande och hålla avstånd till varandra.
Tillsammans minskar vi smittspridningen!
 
Sofie Rosell, Programledare för Östra Sala Backe

 

 

Årstaskolan
Planbeskedet för Årstaskolan godkändes av byggnadsnämnden den 25
mars vilket innebär planering för en ny förskola på en del av Årstaparken, en
fullstor idrottshall, fritidsklubb samt en utbyggnad av grundskola på den tomt
där Årstaskolan nu finns. Syftet är att möta det behov av skol- och
förskoleplatser som finns i närområdet. Planen antas troligen våren 2023

 

Återkoppling Samråd etapp 3B
Samrådet för detaljplanen Östra Sala backe, etapp 3b, är nu avslutat.
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Öppna landskap
Vi kommer under året sätta upp staket
till betesmarkerna vid Vaksala präst-
gårdshagar och Brillinge. Arbete pågår
med att åter få hit nötdjur som kan beta
markerna. Tanken är att värna det
öppna landskapet och de blommor
som backsippa, kungsängslilja och
nunneört som finns här. 
För att göra markerna tillgängliga för
fler samarbetar vi med Linnéstigen
Vaksalavandringen som kommer få
en del av sin sträckning genom
området.

Detaljplanen möjliggör ett kvarter med kontor och verksamheter. Vi har fått in
många intressanta synpunkter och vi arbetar nu med att sammanställa dessa
och gör revideringar i både utredningar och planhandlingar.
Nästa tillfälle att tycka till om planförslaget är granskningsskedet som planeras
till sommaren 2021.
Parallellt med planarbetet för etapp 3b arbetar vi med detaljplanen för Östra
Sala backe, etapp 3a, som var ute på samråd under maj-juni 2020. Detaljplanen
möjliggör tre bostadskvarter, en förskola och en ny park. Även denna detaljplan
planeras att skickas ut för granskning kring sommaren 2021, efter att vi
genomfört en inventering av backsippa inom båda planområdena.

 

Pågående arbeten
Med start i slutet av april kommer Uppsala kommun starta arbeten med
färdigställande av gångbanor, parker och torg.
Planerade tider för arbeten är:
April - november 2021
Daggvidetorget och gångbanor på Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan strax
norr om gång-och cykeltunneln
Magnoliaparken, Fyrislundsgatan och Johannesbäcksgatan mellan Gröna gatan och
Magnoliagatan
September 2021-juni 2022
Dunörtsgatan och Snickargatan samt Fyrislundsgatan och Johannesbäcksgatan
mellan dessa två gator.
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