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På gång i Östra Sala backe
 
En hel del arbete börjar nu i området, bland annat ledningsarbeten vid Årsta torg och
pålningsarbeten vid Bonavas kvarter väster om Årstaskolan.
 
Hösten är här, men utelivet behöver inte vara slut för det. Fortsätt att njuta med nära
och kära i våra fina parker.
Nya inslag i befintliga parker är utegym, nya lekplatser, bmx-bana, grillplatser
och många sköna platser att sitta på. Våra parker får också nya konstverk som du kan
läsa mer om i artikeln nedan.
 
Läs mer om vad som händer i Östra Sala backe på www.uppsala.se/ostrasalabacke
 
 
Fredrik Andersson, Programledare för Östra Sala Backe
 
 

 

Nu börjar Bonava bygga sitt nya kvarter
Bostadsutvecklaren Bonava bygger ett kvarter med 231 lägenheter fördelade på åtta
byggnader med 3 –10 bostadsvåningar. Redan i nästa vecka påbörjar man
pålningsarbetet.
Det blir hyresrätter, en kommersiell lokal och parkeringar i ett underjordiskt garage. 
Miljöperspektivet finns med i hela projektet med bland annat solceller på tak och del
av fasaden. Hela kvarteret kommer att certifieras enligt Svanen.
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Årsta torg
Nu börjar vi förbereda inför
bostadsbyggandet vid Årsta torg. Innan
vi börjar bygga de nya bostäderna inom
detaljplan Årsta torg, utför kommunen
arbeten under hösten/vintern 2022 –
2023.
Vi bygger en ny gata (Svartrotsgatan), ca
160m lång med vändplan på slutet,
söder om befintlig parkering och
ICA-butiken. En tillfällig parkeringsyta
norr om vårdcentralen som ska ersätta
befintlig parkering söder om
vårdcentralen när bostadsbyggandet
påbörjas där.
Vi startar också ledningsarbeten med
nya ledningar för dagvatten, el,
fjärrvärme och fiber längs den nya
Svartrotsgatan samt längs
Fyrislundsgatans östra sida.

"Kaffepanna" Skiss och foto: Hanna Stahle "Spade" Skiss och foto:  Hanna Stahle

 

Konstverk på gång i Östra Sala backe

I samband med att Östra Sala backe växer planerar vi för ny offentlig konst. Östra Sala
backes konstprogram har teman där bland annat natur, biologi och vetenskap ingår.
Här presenterar vi två konstnärer och deras verk vars skisser nu är godkända av
kulturnämnden.

Hanna Stahle 
I Årstastråket/Årstaparken kommer konstnären Hanna Stahle att skapa tre fristående
skulpturer som föreställer vardagliga föremål som får representera livet i Årsta.
Föremålen: ett par handskar, en radio, en kaffepanna, ett slagträ, bollar, en spade, en
bok och ett knippe sellerikål påminner om spelpjäser eller leksaker. Föremålen
kommer från olika tidsperioder men uppfattas ändå som tidlösa, eftersom
grundfunktionen är välkänd för alla, oavsett ålder.
 
Hanna Stahle är utbildad på Konstfackskolan i Stockholm. Hon har haft många
separatutställningar på gallerier och konstmuseer och även utfört flera konstnärliga
gestaltningar till olika platser i Sverige. Hanna Stahle är intresserad av att studera spår
efter mänsklig verksamhet. I sitt konstnärskap utforskar hon relationen mellan
tingen, fynden hon hittar och vad de kan berätta för oss idag. 

Sara Söderberg
Saras förslag består av en skulptur till Knäckepilsparken och en skulpturgrupp till
Näckrosparken. Till Näckrosparken har Sara Söderberg skissat på en taktil
skulpturgrupp som uppmanar till rörelse och interaktion på olika nivåer. Till
Knäckepilsparken har Söderberg skapat en skulptur som påminner om en vindflöjel
som rör sig i vinden.
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Klätterställningen i Magnoliaparken
 Klätterställningen är fortsatt inhägnad i väntan på nytt fallskydd. Det nuvarande
uppfyller inte säkerhetskraven. Vi tror och hoppas att vi kan öppna upp för lek inom
en vecka.
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