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Skissutställning om
offentlig konst
Fram till den 15 oktober visar kommunen upp ett konstnärligt skissförslag för Torgny
Segerstedts allé. Utställningen håller öppet utvalda datum i kommunens projektlokal på
plats i Rosendal.
I takt med att Rosendal växer fram planeras ny offentlig konst för stadsdelen. Konstnären Åsa
Maria Bengtsson har arbetat fram ett skissförslag för huvudgatan Torgny Segerstedts allé. Efter
Torgny Segerstedts allé pekar konstprogrammet ut att fortsätta med konstsatsningar i grönområden
såsom vattenstråket vid Carls Hage, Rosendals torg, Talltorget och de skolor och förskolor som
byggs i området. Nu vill vi samla in dina tankar om skissförslaget och synpunkter på hur vi kan
arbeta framåt med offentlig konst i Rosendal. Dina tankar och synpunkter blir rådgivande i
processen!
Öppettider för utställningsperioden
Vecka 38
19 september 15.00—19.00
20 september 11.00—14.00
22 september 13.00—16.00

Vecka 39
26 september 11.00—14.00
27 september 15.00—19.00

Vecka 40
2 oktober 15.00—19.00
3 oktober 11.00—14.00
7 oktober 13.00—16.00

Vecka 41
9 oktober 15.00—19.00
10 oktober 11.00—14.00

Vecka 42
15 oktober 15.00—19.00

Arbete pågår - Rosendals gator byggs färdigt
Få har nog missat att det grävs och arbetas längs Vårdsätravägen vid Rosendal. Arbetet med att
bygga färdigt trottoarer, planteringar och annat har påbörjats, så att Södra Rosendal ska få sitt
slutgiltiga utseende. Arbetet kommer att ske etappvis och pågår fram till slutet av 2019. Kartan
ovan visare hur arbetet är planerat. Du kan läsa mer på www.uppsala.se/rosendal.
Grönblå dagvattensystem - Rosendal en pionjär
De djupa diken som nu syns längs Vårdsätravägen är en del av ett sinnrikt system för att hantera
regnvatten. Systemet filtrerar vattnet i flera steg för att det ska renas och mellanlagras. Resultatet
blir jämnare vattenflöden, vilket är goda nyheter för ledningar och reningsverk, och hjälper till att
undvika skador på byggnader och vägar.
Ovanpå systemen planteras gröna växtbäddar. Växtbäddarna skapar bra växtmiljöer för
planteringar, men magasinerar även vatten när det regnar. Arbetet görs för att Rosendal dels ska bli
grönare, dels bättre förberett för framtida skyfall. Liknande system finns på fler och fler platser i
världen, men Rosendal kommer att ha ett av de mest avancerade och utbyggda systemen i världen.
9 byggherrar bygger i etapp 2
I Rosendals andra etapp är idag nio byggherrar i
full gång med sina projekt. Skolfastigheters
förskola är under uppbyggnad och intill
rondellen förbereder Uppsala Parkerings AB
parkeringshuset Dansmästaren, som även
innehåller Uppsalahems ungdomsbostäder.
Övriga byggherrar är Byggvesta, Rosendal
fastigheter, Genova, Wallenstam, JM och
Skandia fastigheter. De första inflyttningarna i
etapp 2 sker redan våren 2019.

