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Hej!
Jag heter Karin Varberg och är ny programledare för utvecklingsprojekten i Storvreta.
Det innebär att jag har det övergripande ansvaret för de tiotal delprojekten i området. 
Nu händer det mycket i projektet, medborgardialogen för Storvreta centrum är
avslutad, detaljplaner är ute på granskning och vi håller på att ta fram
konstprogrammet för Storvreta. Läs mer om utvecklingen av Storvreta, klicka på
länken till vår webbsida.
 
Vi vill gärna ha en löpande dialog med er som bor och verkar i området. Enklaste
sättet att komma i kontakt med oss i projektet är att mejla till storvreta@uppsala.se.
 
Ta hand om varandra och håll avstånd. Tillsammans minskar vi smittan!
 
Karin Varberg, programledare
 
 

 

Medborgardialogen för Storvreta centrum är avslutad

Efter en spännande medborgardialog tar vi nu ett nästa steg i utvecklingen av
Storvreta Centrum. Med utgångspunkt i, bland annat, rapporten från
medborgardialogen kommer fastighetsbolagen Genova och Botrygg ta fram en
ansökan om planbesked. Ambitionen är sedan att kommunen skall fatta ett formellt
beslut om att påbörja arbetet med en detaljplan innan sommaren.
 
Här kan du ta del av hela rapporten. Länk till Rapport Medborgardialog för Storvreta
centrum på Uppsala.se
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Detaljplan ute på granskning

Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57 är ute på granskning mellan 15 april och
27 maj 2021
Det aktuella området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum och cirka
9 kilometer norr om Uppsala. Planområdet ligger i anslutning till Fullerö trafikplats.
Planen syftar till att skapa ett verksamhetsområde med företagspark med en
bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor och
idrottsanläggning.
Detaljplanen är ute på granskning mellan 15 april och 27 maj 2021. Det innebär att du
har möjlighet att ta del av planen och alla underlag, som till exempel plankarta,
beskrivning och utredningar. Här är en länk till materialet på uppsala.se
 
Du har möjlighet att komma med synpunkter fram till den 27 maj, skicka in per post,
e-post eller via formurlär.
Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala,  e-post:
SBF.planadministrator@uppsala.se eller via formuläret på webbsidan. Se mer
information på vår webbplats,  https://www.uppsala.se/stadsplanering
 
 

 

Vad händer i övrigt i Storvretaprojektet?
Detaljplanearbetet för Södra Storvretas första etapp fortsätter med utredningar och
kompletteringar efter inkomna samrådssynpunkter. Den första etappen av
planområdet har minskats bland annat med anledning av den osäkerhet som finns
om eventuell breddning av kraftledningsgatan.
Området Fullerö Hage är snart färdigbyggt, endast små detaljer som t ex farthinder
återstår.
Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan inför ombyggnation av Fullerömotet
och korsningen väg 290 och Kometvägen.

 

 
Offentlig konst i Storvreta
Nu börjar vi arbetet med offentlig konst i Storvreta. Under 2021 kommer vi ta fram ett
konstprogram som ska ta vara på platsens historia, nutid och framtid. Här är också
dialoger en viktig del, det kan vara dialoger med exempelvis boende och föreningar.
Processen kommer ligga till grund för de konstnärliga uppdrag som ska planeras som
en del i Storvretas utveckling och kommer att pågå under många år framåt.  
 
Här kan du läsa mer om offentlig konst i Uppsala.
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