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Nyhetsbrev mars 2023

Nu är våren på väg!
Förutom att ljuset återvänder, fåglar börjar sjunga och blommorna tittar upp i
naturen så innebär också våren att vi kan börja med markarbeten som en del i
utvecklingsarbetet. Först ut är förberedelserna för den nya huvudgatan i Södra
Storvreta och i Fullerö verksamhetsområdet kommer vi börja bygga allmän gata samt
en dagvattendamm. Du kan också läsa om kommunens trygghetsarbete, EST, en
samverkan mellan Uppsala kommun, polisen och andra aktörer för att skapa
trygghet. Du kanske träffar på några av de väktare som ingår i arbetet i ditt område.
Sist, men inte minst vill vi berätta om konsten i Storvreta som håller på att ta form.
 
Som alltid välkomnar vi era synpunkter och tankar kring utvecklingen av Storvreta.
Välkomna att mejla oss på storvreta@uppsala.se
 
 
Karin Varberg
Programledare, Storvreta stadsutvecklingsprojekt

 

Södra Storvreta
Etapp 1
I Södra Storvreta, etapp 1, förbereder vi för höstens arbete med att bygga gator och
infrastruktur såsom avloppsledningar och dagvattendammar. Bygget av gatorna
kommer att pågå under ungefär ett års tid. När det arbetet är klart är det möjligt för
byggaktörer att börja bygga de nya bostäderna och förskolan i området.
 
I förberedelsearbetet fäller vi ett antal träd för att göra plats för den nya huvudgatan.
Vi passar samtidigt på att ta ner granar i området som har drabbats eller riskerar att
drabbas av granbarkborren. Detta arbete sker nu i dagarna för att minimera påverkan
på fågellivet.
 
Etapp 2
Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan för resten av Södra Storvreta,
etapp 2, och är nu i ett inledande skede av planarbetet. Syftet med detaljplanen är att
göra det möjligt att bygga fler bostäder i södra Storvreta, både i form av småhus och
flerbostadshus. Centralt i området ska plats för skola, idrottshall och andra
mötesplatser finnas, bland annat undersöker vi också möjligheten att hitta en bra
plats för ett seniorboende i området. Vi ser nu över tidigare förslag över struktur och
innehåll, bland annat utifrån tidigare inlämnade synpunkter från både närboende och
andra remissinstanser, och siktar på samråd runt årsskiftet 2023/2024. 
 
Läs mer om Södra Storvreta och vår vision för området på vår hemsida.
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Fullerö 
Fullerö skola
Under samrådet som vi hade i oktober 2022 kom det in ett antal synpunkter på
förslaget. Dessa går nu förvaltningen igenom och målsättningen är att ett
granskningsbeslut ska tas under våren. 
 
Fullerö verksamhetsområde
Nu börjar det hända saker på plats. Utbyggnaden av allmän gata och dagvattendamm
kommer snart dra i gång. Här ska det bli ett verksamhetsområde med företagspark
med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor
och idrottsanläggning.
 
Fullerö trafikplats
Trafikverket arbetar vidare med vägplanen som behövs för att kunna bygga om
korsningen mellan väg 290 och Kometvägen samt förbättra av- och påfarterna till E4.
Samrådet avslutades i december, synpunkterna sammanställs och planen är att ett
justerat förslag ska gå ut för granskning under året. Mer information om Trafikverkets
process finns på deras hemsida. E4/väg 290, trafikplats Fullerö, förbättra kapacitet -
www.trafikverket.se  

 

Modernt vårdboende i Grandins backe
I Grandins backe är planarbetet i gång igen och
Uppsalahem skissar på ett vårdboende för
kommunens räkning. Detta är tänkt att ersätta
Skogsgården. Här ska vårdtagare bo i en fin grön
omgivning, strax intill biblioteket och centrum och
personalen får en modern arbetsplats som utgår från
dagens behov. 
Utöver det planeras det för hyresrätter intill
Pluggparadiset.

 

Storvreta centrum
Projektgruppen som driver utvecklingen av Storvreta har fortsatt dialog med
fastighetsbolagen Botrygg och Genova om utformningen av området. Bland annat
diskuteras hur befintliga byggnader kan användas på bästa sätt. Målsättningen är att

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/storvreta/pagaende-utveckling/sodra-storvreta/
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-uppsala-lan/e4vag-290-trafikplats-fullero-forbattra-kapacitet/
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ett beslut om att påbörja samråd ska tas under hösten. Läs mer om utvecklingen av
Storvreta Centrum på vår hemsida

 

Trygghet
Uppsala kommun, polisen och andra aktörer arbetar
tillsammans för att skapa trygghet. I det
trygghetsskapande arbetet använder vi metoden
Effektiv samordning för trygghet (EST).
 
För att metoden ska fungera finns det utbildade
rapportörer runt om i kommunen. Det är personer som
rör sig i olika områden i sina yrken, till exempel
ordningsvakter, fältarbetare, hemtjänstpersonal och
lokalvårdare. De rapporterar in konkreta händelser i ett
digitalt system.
 
Kommunen har mobila väktare som kan röra sig obehindrat i kommunen och
rapportera vad de ser och agera utifrån läget, till exempel genom att föra dialog med
personerna på plats. Två väktare är ute på eftermiddagar och kvällar. De åker till olika
platser utifrån den analys och lägesbild som görs inom EST varje vecka. Du kanske
träffar på några av de väktare som ingår i arbetet i ditt område
  
Här kan du läsa mer om EST Uppsala: Effektiv samordning för trygghet (EST) -
Uppsala kommun 

 

Konsten i Storvreta
Två konstnärer, Gunilla Bandolin och Lisa Jonasson, har under hösten skissat på den
konstnärliga gestaltningen till stationsområdet i Storvreta och Storvretas badplats. Nu
har nämnden fattat beslut och givit konstnärerna godkännande till att påbörja
arbetet med konstverken. Det är de första konstverken i kommunens långsiktiga
satsning på konst i Storvreta. Konstverken kommer att färdigställas och invigas under
2023.
 Läs mer om konstverken på vår hemsida uppsala.se/storvreta
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