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Nyhetsbrev juni 2020

Senaste nytt från Storvreta
stadsutvecklingsprojekt
Här kommer det första digitala nyhetsbrevet, väldigt roligt att så många har valt
att prenumerera på nyheter från oss!
 
I början på juni skrev Uppsala kommun avtal med en ny ägare av Storvreta centrum
vilket är en mycket glädjande nyhet. Botrygg AB kommer att vara en viktig del av ett
långsiktigt arbete med utvecklingen av centrumområdet. Hösten 2020 kommer en
planansökan att göras och därefter startar arbetet med en ny detaljplan. Visionen är
att stärka den lokala handeln med fokus på kommersiell utveckling av
bottenvåningar. Bostäder integreras i form av lägenheter i flerbostadshus med
varierade upplåtelseformer. Detaljplanen förväntas kunna gå ut på samråd i slutet av
2021.
 
Pågående projekt
Gångpassage väg 290
I dagsläget arbetar Trafikverket med att studera hur gångpassagens utförande.
Tidplanen är att gångpassagen ska vara helt färdigställd innan hösten. I samband
med arbetena med gångpassagen kommer även en cykelparkering anläggas intill den
ena hållplatsen att anläggas. I samband med utbyggnaden av gångpassagen har
kommunen har ansökt om hastighetssänkning hos Länsstyrelsen. 
 
Trafikplats Fullerö
Trafikverket har nu startat upp ett projekt för att påbörja arbetet med att ta fram en
vägplan som ska fastställa precis vilka åtgärder som ska göras för att uppnå en bättre
trafiksituation. I projektet ingår också att studera möjliga lösningar för att förbättra
korsningen väg 290/Kometvägen. Uppskattningsvis tar det cirka två till tre år innan en
vägplan kan vara färdig och de åtgärder som föreslås kan börja byggas.
 
Detaljplanearbeten
Fullerö skolområde
I området planeras det för en förskola, grundskola samt 100 bostäder.
Detaljplanearbetet har påbörjats och detaljplanen kommer preliminärt att antas
2022.
 
Fullerö 21:66
Inom området planeras det för ett verksamhetsområde. Detaljplanen förväntas antas
runt årsskiftet 2020/2021.
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Samrådsmöte för södra Storvreta, etapp 1
Efter sommaren kommer vi hålla digitala informationsmöten vid två tillfällen. Under
mötet kommer det vara möjligt att ställa frågor via en chattfunktion. Vi återkommer
med instruktioner hur du deltar när det närmar sig. 

Datum för första samrådsmöte: 26 augusti 16:30-19:30
Datum för andra samrådsmöte: 14 september 16:30-19:30

Samrådstiden pågår från och med 17 augusti till den 25 september. Under
samrådstiden finns det chans att tycka till om planförslaget. Dina synpunkter skickas
till Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden 753 75 Uppsala. Eller via
formuläret på uppsala.se. Ta del av samrådshandlingar och planprocessen för
etappen här.
 
Övrig information
All information om projektet finns på vår webbplats uppsala.se/storvreta. Har du
frågor är du välkommen att maila till oss på storvreta@uppsala.se.
 
Ta hand om varandra i dessa coronatider - håll avstånd och håll ut!
Alva Herdevall, huvudprojektledare för Storvreta
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