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Storvreta växer, följ med på resan!
Hej!
Jag heter Karin Varberg och är programledare för Storvreta. Med det härnyhetsbrevet
vill jag vända mig till alla er som idag bor i Storvreta-Fullerö. Som ni kanske märkt
börjar det hända saker på flera områden i er närhet. Det handlar om att vi på Uppsala
kommun arbetar med att se hur vi kan utveckla och förbättra Storvreta. Vi ser över var
det kan vara lämpligt att bygga fler bostäder, etablera butiker och verksamheter samt
var det till exempel kan behövas fler skolor, busshållplatser eller var cykelbanor kan
behöva breddas.
 
Välkommen att följa oss på vår hemsida https://bygg.uppsala.se/planeradeomraden
/storvreta för att se mer information
 
Karin Varberg, Programledare Storvreta

 

Detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 har vunnit laga kraft

Nu kan planering inför byggstart påbörjas. Inledande projektering sker under vintern
och sen kan anläggande av gator, vattenledningar och annan infrastruktur påbörjas
sommaren/hösten 2022. Inom området kommer den privata exploatören Urbanica AB
att sälja mark till verksamheter och detaljhandel. I nästa nyhetsbrev kommer de att
berätta om vad som kommer att hända i området.

 

Planarbetet för utveckling av Storvreta centrum har startat
Nu kommer utredningar att genomföras för att se var och hur det är lämpligt att
använda marken. Bland annat kommer hantering av dagvatten, markens geotekniska
förutsättningar och trafiklösningar att ses över. En viktig del är även att utreda
möjligheterna till hur Storvretagården kan utvecklas och bevaras. Vi har frågat de
byggföretag som är med och utvecklar Storvreta centrum om hur
de ser på sin roll i Storvreta och vad de ser som den bästa egenskapen i Storvreta.
- Med goda kommunikationsmöjligheter och en växande befolkning ser vi stora
möjligheter för en starkare lokal handel. Det faktumet, tillsammans med ett ökat
allmänt intresse för att leva hållbart med minskat bilberoende, gynnar kommande
nyetableringar i centrum, berättar Charlotta Ek, projektledare på Botrygg.

 

Offentlig konst
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Den 19 oktober hölls ett öppet möte på plats i Storvreta bibliotek. Dialogen syftade till
att ge återkoppling på tidigare digital enkät och dialoger som gjorts för platsen, få
möjlighet att få respons på konstprogrammet samt att inhämta intresse inför
bildandet av Storvretas konstkommitté.
På dialogen deltog tio personer, samtliga boende i eller i närområde till Storvreta
Mötet inleddes med en presentation av tidigare förda dialoger, den digitala enkäten
och djupintervjuer. Under presentationen följde samtal, frågor och invånarna
lämnade tankar och synpunkter. Konstprogrammets tematik, Tid och rörelse
förklarades närmare, varför just den inriktningen och hur det temat responderade
mot de dialoger som genomförts. Slutligen presenterades en inbjudan att delta i
Storvretas konstkommitté.

 

Fullerö skolområde 
Planarbetet för Fullerö skolområde har påbörjats och preliminär tidplan är att en
ny grundskola och förskola kan finnas på plats till terminsstart hösten 2024

 

Studiebesök
SPF Norunda har varit på studiebesök i Fullerö bostäder 14/9.
De var 19 deltagare i gruppen som gick runt i området ett par
timmar. Vi från projektet välkomnar intresserade att göra
studiebesök och kan hjälpa till med information inför detta.
- Vi tyckte att det var trevligt att få se området på riktigt
berättar Anita Tynelius, företrädare för SPF Norunda
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