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Snart är det jul igen 
...men först kommer här en liten uppdatering om vad som
händer i och kring Storvreta.
 
Storvreta stadsutvecklingsprojekt består av ett antal delprojekt. De flesta projekten är
i tidigt skede, det vill säga att arbete pågår, men av mer utredande karaktär som inte
märks på plats ännu. Vi har haft nöjet att träffa några av er som bor i Fullerö och vi har
åtgärdat en del av det som kom fram i samtalen. Vi uppskattar alltid kontakten och
samtalen med er boende och verksamma i Storvreta och vi ser fram emot att ordna
fler träffar framöver på olika sätt.
 
Nu önskar vi er alla en skön och avkopplande jul och nyårshelg!
 
Karin Varberg
Programledare, Storvreta stadsutvecklingsprojekt

 

Fullerö bostäder - vad hände sen?
Efter en träff med boende i området har vi vidtagit ett antal åtgärder:

Vi har uppmanat en fastighetsägare att stängsla in byggarbetsplats eftersom
den upplevdes som farlig för barn i området,
Vi har gjort i ordning kring övergångsstället vid Solparken med gräs och tagit
bort överblivet material,
Boende har sökt och fått tillstånd till fler blomlådor, tills tillfälliga farthinder i
asfalt ska byggas

Välkomna att kontakta oss för att diskutera förbättringar i era områden!
 
E-post: storvreta@uppsala.se
 

 

Aktuellt i de olika delprojekten

Grandins backe – Planarbetet är fortsatt i ett tidigt skede och innefattar bostäder och
ett vårdboende
 
Södra Storvreta etapp 1 – Under hösten har en arkeologisk förundersökning
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genomförts i Södra Storvreta. Det var en förmodad fornlämning belägen i princip mitt
i den kommande huvudgatan inom Södra Storvreta etapp 1. Upplandsmuseet var ute
på plats tillsammans med en grävmaskin för att utföra undersökningen. Det visade sig
dock att det rörde sig om en naturlig stensättning och inte en fornlämning. Vi i
projektet är glada att frågan är utredd och att processen går framåt
 
Södra Storvreta etapp 2 – Efter att planarbetet för etapp 2 under en längre tid var
pausad i och med Svenska kraftnäts utredningar för ny kraftledning, så har vi under
hösten påbörjat arbetet igen. I dagsläget ser vi över områdets struktur utifrån dagens
förutsättningar. Framåt sommaren kommer en häckfågelutredning att genomföras i
området
 
Fullerö Trafikplats – Trafikverket har gått ut med kompletterande samråd efter tillägg
med två utredningar. Läs mer på Trafikverkets hemsida E4/väg 290, trafikplats Fullerö,
förbättra kapacitet - www.trafikverket.se 
 
Fullerö skolområde – Detaljplanen har varit på samråd under hösten 2022. Nu jobbar
planverksamheten med att sammanställa och bemöta inkomna synpunkter. Målet är
att ett uppdaterat förslag kommer ställas ut på granskning under första kvartalet 2023
 
Läs mer om projekten på vår webbsida. Länk till Storvretas webbsida
 

 

Konsten i Storvreta
 Vi har tidigare bjudit in till ett par dialogmöten angående offentlig konst i Storvreta
och nu närmar det sig att se en del av resultatet av dessa möten.  Kulturnämnden ska
fatta beslut i mitten av december och i början av året kommer vi kunna presentera de
två konstnärerna som är aktuella för konstnärlig gestaltning vid badplatsen och vid
stationsområdet i Storvreta.
Läs mer om offentlig konst i Uppsala. Länk till webbsida för offentlig konst i uppsala

 

Ny plats för återvinningscentral
Då ICA Solen ville ha fler parkeringsplatser så har FTI (Förpackningsinsamlingen) gjort
en ny återvinningsstation vid Solstrålevägen.
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Vill du ha fler nyheter om samhällsutvecklingen i Uppsala?
 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev, Mer av Uppsala, där du kan läsa mer om hur vi
utvecklar bostadsområden, grönområden och infrastrukturen i Uppsala kommun.
Men också hur vi arbetar för att du och kommande generationer ska ha en god och
välfungerande vardag.
Anmäl dig till nyhetsbrevet från Uppsala
 

Länk till nyhetsbrevet Mer av Uppsala
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