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Uppsala kommun - Rosendal
Nyhetsbrev februari 2021
Hej!
I detta nyhetsbrev berättar vi om den nya idrottshallen och vilken miljösmart stadsdel
Rosendal är. Om du har 10 minuter över så vill vi tipsa dig om att se miniföreläsningen
om Uppsalas färger på husfasader. Vi har också lite byggstöksinformation och så vill vi
höra vad du vill läsa mer om. Trevlig läsning! Hälsar, Projektgruppen Rosendal,
Uppsala Kommun

Rosendal får ny idrottshall,
bibliotek och kulturlokaler år
2024
Ett medborgarhus ska byggas vid
Rosendals torg i Uppsala. Här kommer
det finnas plats för en ny idrottshall,
bibliotek och lokaler för kulturskola. Det
är Uppsala kommun sport- och
rekreationsfastigheter som blir
byggherre i projektet. Medborgarhuset
beräknas stå klart hösten 2024.
Läs om hur det nya medborgarhuset blir
och se fler bilder.

Byggstök: Fördämningar och
diken byggs i Stadsskogen –
ökar biologisk mångfald
Stadsskogen är ett naturreservat och
här finns viktiga biologiska arter värda
att värna. Under februari och mars
bygger vi fördämningar och diken som
ska minska risken för översvämningar i
Rosendal och samtidigt återställa
mindre våtmarker. Det gynnar både de
stora tallarna och den biologiska
mångfalden. Arbetet beräknas vara klart
i mars.
Läs mer om hur arbetet med
fördämningar och diken görs i
Stadsskogen.

Byggstök: Vägarbete på The
Svedbergs gata i södra
Rosendal mars-maj
I södra Rosendal kommer ett vägarbete
ske på The Svedbergs gata som ansluter
till Rosendalsvägen. Vägen ska byggas
om för att ledningar ska läggas ned i
gatan och för att bättre kunna hantera
vattenflöden vid skyfall. Vägen kommer
att asfalteras och en trottoar kommer
att anläggas. Parkeringsplatser och
framkomligheten i området kommer att
påverkas. Arbetet beräknas vara klart i
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maj 2021.
Se hur trafiken påverkas under
ombyggnationen.

Så miljösmarta är de gröna
ytorna i Rosendal
Den unika miljön i Rosendal är verkligen
genomtänkt. Här har vi bevarat
befintlig växtlighet och djurliv, men
också skapat naturliga miljöer som tar
hand om vatten, reglerar temperaturen,
renar luften och minskar bullret.
Hoppas du känner lika stor stolthet om
du bor i området som vi.
Mer om lösningarna som förbättrar
miljön i Rosendal som gjorts hittills.

Byggstök: 22 februari stängs
tre gator av tillfälligt
Den 22 februari 2021 kan vi förvänta oss
en del byggstök då vi tillfälligt stänger
av Kansliskrivargatan, Dekangatan och
Docentgatan.
Läs mer om hur detta kan påverka dig.
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Uppsalas färger på byggnader,
hur kom de till?
Stadsarkitekten berättar
Färgerna på byggnader påverkar
känslan i staden. Se och hör Uppsala
kommuns stadsarkitekt berätta om hur
byggnader har färgsatts i Uppsala och i
delar av Europa. Kanske får du också
höra om den färg som ditt hus har?
Se den 10 minuter långa filmen om
Uppsalas färger på Youtube.

Vad vill du veta om Rosendal?
Vi vill dela med oss om det som händer i
Rosendal och tar gärna emot dina
tankar om vad du vill höra mer om.
Mejla oss på gärna
på rosendal@uppsala.se och berätta.

Prenumerera på vårt
nyhetsbrev!
Känner du någon som du tror vill läsa
våra nyhetsbrev? Skicka gärna detta
nyhetsbrev vidare eller be hen gå in på
länken nedan.
Mer om hur du kan prenumerera på
nyhetsbrevet om Rosendal.
Foto: Maskot bildbyrå

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

