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Nyhetsbrev juli 2022

Hej!
Nu är det semesterdags för mig, men jag vill passa på att informera lite om vad som är
aktuellt i projektet innan jag lägger mig i hängmattan.
 
Under våren har arbetet fortsatt med de pågående projekten i Södra Storvreta och
Centrum. Vi har även träffat representanter för några föreningar i Storvreta
tillsammans med Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, och Christian
Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, för att informera om vad som är på gång och svara
på frågor. 
I höst är det full aktivitet igen, bland annat kommer vi bjuda in till ett samrådsmöte
för att prata om framtidens Storvreta Centrum.
Du kan läsa mer om utvecklingen av Storvreta på vår hemsida, uppsala.se/storvreta.
 

Vi välkomnar era synpunkter och tankar även utanför de mer organiserade
dialogmötena. Hör av er på storvreta@uppsala.se eller till mig, Karin Varberg.
 
Vänliga hälsningar
 
Karin Varberg, Programledare, Storvreta utvecklingsprojekt
E-post: karin.varberg@uppsala.se
Telefon: 018-727 47 48

 

Vad händer i höst?

Detaljplan för Södra Storvreta har vunnit laga kraft 2022-04-28 och vi fortsätter
arbeta med projektering av utbyggnad av gator och infrastruktur.
Projektering inför utbyggnad av gator och infrastruktur i Fullerö
verksamhetsområde, Uppsala Nord, fortsätter samtidigt som den privata
fastighetsägaren har en dialog med intresserade företag som vill etablera sig i
området. Mer information om detta kommer i höst!
Arbetet med att bygga ett promenadstråk längs med Fyrisån, Å-stråket,
kommer att påbörjas i de delar där kommunen har tillgång till marken.

 

Storvreta Centrum - samråd i höst

Under våren har vi  utrett hur vi ska använda marken på bästa sätt. Nu sammanställer
vi resultatet och skisser på hur området kan utformas tillsammans med
fastighetsägarna Genova och Botrygg . Vi planerar att ett förslag till detaljplan ska
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ställas ut för samråd i höst. Samrådet ger en möjlighet för myndigheter,
organisationer och andra som berörs att studera förslaget och lämna in synpunkter. Vi
kommer också att skicka ut inbjudan till ett samrådsmöte på plats i Storvreta där vi
visar vårt förslag till detaljplan och kan svara på era frågor.

 

Våra digitala nyhetsbrev

 I höstens nyhetsbrev kommer vi att berätta om vad som händer i projektet med
offentlig konst i Storvreta samt informera om kommande möjligheter till att få
information och ställa frågor kring de utbyggnadsprojekt som är på gång i Storvreta.
Tipsa gärna vänner och bekanta om att prenumerera!

Vi kommer även att få hjälp av personalen på biblioteket i Storvreta med att skriva ut
Nyhetsbreven så alla även kan ta del av informationen på den anslagstavla som finns i
entrén till biblioteket. 
Stort tack till bibliotekspersonalen för detta!

 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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