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Nyhetsbrev  från Storvreta oktober 2021

Nu händer det !
Vi kan ses igen och vi börjar med att prata konst den 17 oktober
 
Det känns fantastiskt att kunna träffas på riktigt och ta del av era tankar och förslag.
Det första tillfället blir redan den 17 oktober då vi pratar om offentlig konst i Storvreta.
Vi kommer fortsättningsvis bjuda in till både fysiska möten men kompletterat med
digitala möten så ni kan välja det som passar er bäst. 
I övrigt tar vi stora och viktiga steg med politiska beslut som gör att vi kan gå vidare
med utvecklingen av Storvreta - skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig,
nya bostäder för både de som vill bo i lägenhet eller småhus och kunna erbjuda den
service ni behöver i vardagen, på nära håll.
 
Fortsätt att följa vår utveckling på vår webbsida Uppsala.se/storvreta. Berätta gärna
för dina grannar att man kan prenumera på vårt nyhetsbrev för att hålla sig
uppdaterad.
 
Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans!
 
Karin Varberg, Programledare för Storvreta
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Öppet möte om offentlig konst
Tid: 17-19
Plats: Storvreta bibliotek
Max antal deltagare är 25 personer
Anmäl deltagande till: kulturforvaltningen@uppsala.se
Märk anmälan med "Offentlig konst Storvreta"

Offentlig konst i Storvreta - återkoppling på vårens dialog
Välkommen till en öppen ”hearing” om Storvretas konstprogram! 
Under 2021 har vi genomfört dialoger med föreningar och invånare i Storvreta om vad
ny offentlig konst kan inspireras av och utgå ifrån. De tankar och synpunkter som
kommit in har nu sammanställts i ett konstprogam. Nu vill vi presentera
konstprogrammet och se om vi behöver komplettera med något. Nästa steg är att
lägga fram konstprogrammet för beslut i Uppsala kommuns kulturnämnd, därefter
kommer konstprogrammet att fungera som underlag för konstnärliga uppdrag för
Storvreta.
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 Fullerö företagspark
 
I det förra nyhetsbrevet berättade vi om att detaljplanen för Fullerö 21:66 och 21:57
varit ute på en andra granskning, 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. Nu är detaljplanen antagen i kommunfullmäktige den 13 september
och vinner laga kraft om det inte kommer in några överklaganden under
överklagandetiden.
 
- Behovet av verksamhetsmark i Uppsala är stort. Vi välkomnar och understöder så
klart privata initiativ gällande utveckling av verksamhetsmark, så dessa är självklara,
naturliga och behövliga komplement till de verksamhetsområden som kommunen
själva tar fram, säger Johan Lundberg, strategisk affärsutvecklare, Uppsala kommun.
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