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Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev från Storvreta juni 2021

Hej
Så här dagarna innan semestern har Plan- och byggnadsnämnden fattat viktiga
beslut för Storvretas utveckling, både gällande Storvreta centrum och södra
Storvreta, det känns väldigt roligt. Vi startar också arbetet med konstprogrammet för
Storvreta där ni har möjlighet att komma in med förslag, svara gärna på enkäten som
finns i artikeln nedan.
 
Vi från projektet önskar er alla en skön sommar! 
 
Karin Varberg, programledare för Storvreta

 

Utvecklingen av Storvreta centrum - en tydlig centrumdel med
småstadskaraktär
Uppsala kommun vill tillsammans med fastighetsägarna Botrygg och Genova
utveckla Storvreta centrum och nu tas nästa steg i processen. Plan- och
byggnadsnämnden har nu beslutat att en ny detaljplan ska tas fram för
centrumområdet. Det finns två alternativ på hur centrumet skulle kunna utvecklas.
Dessa ska nu utredas vidare. Läs mer om detta på projektets hemsida,
https://bygg.uppsala.se/storvreta

 

Första etappen i södra Storvreta går ut på
granskning
 Plan- och byggnadsnämnden beslutade också att planen
för första etappen i södra Storvreta ska gå ut på granskning
i slutet av augusti. Då har du möjlighet att se de
uppdaterade planhandlingarna och komma med
synpunkter. Planhandlingarna hittar du då på
uppsala.se/detaljplaner
 
Kommande delar av planläggningen för etapp 1 pausas
På grund av den rådande kapacitetsbristen för elförsörjning i landet planerar Svenska
kraftnät en utbyggnad av stamnätet. Det här kommer att påverka planläggningen för
Södra Storvreta, etapp 1. Anledningen till att delar av planläggningen för Södra
Storvreta etapp 1 pausas är att det geografiska läget för sträckningen inte är fastställt.
Ett av alternativen för sträckningen går genom planområdet Södra Storvreta och de
nya dubbla ledningarna kommer att innebära en breddning av kraftledningsgatan.

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1558&e=[email]&r=[field1]&h=67B5E296AFB51B4D7992CF50872EB944
http://www.uppsala.se/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/storvreta/aktuellt/nasta-steg-i-utvecklingen-av-storvreta-centrum/
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/


Läs mer på projektets hemsida bygg.uppsala.se/storvreta

 

Fullerö utvecklas med industri, kontor och idrott
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att göra det möjligt att använda cirka 130
000 kvadratmeter mark för att bygga och utveckla Fullerö. Det innebär att fler företag
och verksamheter kan etablera sig i området.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en företagspark på cirka 130 000 kvadratmeter
med industri, verksamheter och kontor. Dessutom kan en idrottshall byggas i en del
av området, till exempel för en mindre förening, gym eller liknande.
Detaljplanen för Fullerö 21:66 och 21:57 har varit ute på en andra granskning under
våren och är nu avslutad. Läs mer om detta på projektets hemsida
bygg.uppsala.se/Storvreta

 

Var med och tyck till om den framtida konsten i Storvreta

Mellan den 28 juni och 13 augusti kan du delta i en digital enkät för arbetet med
Storvretas nya offentliga konst. Det handlar om att fånga upp tankar från boende,
föreningar och andra intressenter för att ta vara på vad som är Storvretas identitet och
vad som kan bli utgångspunkten för ny konst när området utvecklas.

Synpunkterna är rådgivande och kommer att sammanställas i ett konstprogram som
ska ligga till grund för arbetet med ny konst. Konstprogrammet kommer att
presenteras genom en öppen "Hearing" på plats i Storvreta under hösten. Nästa steg
är att lägga fram konstprogrammet för beslut i Uppsala kommuns kulturnämnd, när
programmet är beslutat kommer det att fungera som underlag för beställning av ny
offentlig konst för Storvreta med start våren 2022.
 
Länk till enkäten om konsten i Storvreta

Avstånd idag, närhet imorgon. Ta hand om varandra i sommar!
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