
Informationsmöte
om Årstaskolans
utbyggnad
Fler skol- och förskoleplatser och mer
möjligheter till idrott och fritid. Det är
planer för Årstaskolan som kommunen
just nu arbetar med. Den 14 februari 18.00
kan du vara med på ett digitalt
informationsmöte och få veta mer.
Läs mer om utbyggnaden av
Årstaskolan och hur du deltar på mötet

Visionsbild: Anders Diös Torg.

Kommande
arbeten med
gator och torg
Ett typiskt vårtecken i Östra Sala backe
är att det kommer i gång nya
anläggningsarbeten för allmän
platsmark. Under våren kommer vi
bland annat att arbeta med Anders Diös
torg, nya gator i en kommande etapp
och en ny cykelbana.
Läs mer om vårens gatuarbeten 

Etapp tre ligger i norra delen av stadsdelen,
nära Gränbystaden.

Planer för den
norra delen
Detaljplanen för etapp 3A  är klar och nu
fortsätter arbetet. Planerna på
utbyggnad är i ett tidigt skede. Här
planerar byggaktören Sveafastigheter
sitt kvarter med bostäder,
trygghetsboende och en förskola och
byggstart kan bli tidigast efter
sommaren år 2024. Under 2023
kommer kommunen fatta beslut om
ytterligare utveckling med bland annat
fler bostadsrätter. Arbetet med att
förbereda för nya byggnationer med
bland annat nya gator och infrastruktur
med vatten och avlopp startar redan i
vår.
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Vill du ha fler nyheter om
samhällsutvecklingen i Uppsala?
Prenumerera på Uppsala kommuns nyhetsbrev där du kan läsa mer om hur vi
utvecklar bostadsområden, grönområden och infrastrukturen i kommunen. Men
också hur vi arbetar för att du och kommande generationer ska ha en god och
välfungerande vardag.
Anmäl dig till nyhetsbrevet Mer av Uppsala – nyhetsbrev om samhällsutvecklingen i
Uppsala

Kontakta oss
Har du frågor om utvecklingen av Östra Sala backe? Välkommen att kontakta oss. Du
hittar kontaktuppgifter på uppsala.se/ostrasalabacke

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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