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Nu blommar det i Ulleåker
Hej,
Nu är försommaren här och Ulleråker står i full blom. I det här nyhetsbrevet
möter ni Sara Rydeman som projektleder utvecklingen av Hospitalträdgården.
Här händer det mycket just nu, nya konstverk är på plats, nytt utegym skapas och en
foodtruck står redo vid boulebanorna.
Ulleråker är ett stort område och det händer saker på många platser. 
Nu arbetar vi aktivt med utvecklingen av centrala Ulleråker och har börjat
förberedelsearbetet i Tallstråket och Södra Ulleråker. Till hösten hoppas vi
kunna genomföra fysiska möten med er boende för att ha dialog om den
fortsatta utvecklingen. 
Tills dess, njut av den unika miljön som finns runt hörnet!

Kristina Sandberg
Programledare, Ulleråker, Uppsala kommun

 

 
 
Sara Rydeman, projektledare för Hospitalsträdgården
Jag är landskapsarkitekt och projektleder utvecklingen av Hospitalsträdgården,
Ulleråkers nya stadsdelspark. I mitt jobb ansvarar jag för planering, anläggning
och förvaltning av parkmiljön längs med Fyrisån. Hospitalets park och trädgård
anlades på 1860-talet som en del av Ulleråkers sjukvårdsverksamhet. När
verksamheten avvecklades förföll även parkmiljön. Det är ett spännande arbete
att återskapa och utveckla platsens kulturhistoriska värden och artrikedom
tillsammans med Ulleråkers egen parkförvaltning.
 
Uteservering och utegym vid Bouleråker i sommar
Hospitalsträdgården ingår i ett större parkprojekt. Till sommaren anläggs ett
utegym vid boulebanorna i Ulleråker för alla som vill träna i friska luften. Här kan
man också äta goda burgare på en uteservering från juni till september.
 
Biologisk och kulturell mångfald
Hospitalsträdgården ingår i en nationell satsning för biologisk mångfald med
bidrag från Naturvårdsverket. Åkermarken blir en härlig blomsteråker och
blommande bryn har röjts fram längs åsen. Längs en ny naturstig skapas habitat
för bin och insekter och 100 holkar har satts upp för fåglar och fladdermöss. Den
gamla fruktträdgården har fått nytt liv med frukt och bär. Här kan man slå sig ner
i nya sittplatser med virke från Ulleråker.
 
Läs mer om Hospitalträdgården på Projektets hemsida

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1556&e=[email]&r=[field1]&h=8BA8D085D21D1306363CB5A2E19A4F88
http://www.uppsala.se/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ulleraker/om-ulleraker/hospitalstradgarden/


Graalstänk, Mattias Härenstam

 

Konsten i Ulleråker
I takt med att Hospitalträdgården färdigställs
kommer två av Ulleråkers nya
offentliga konstverk på plats. Det är konstnärerna
Lies Marie Hoffman och
Mattias Härenstam som skapat konst av några av de
träd som kunnat tas
omhand efter de trädfällningar som pågått i
området. Konstnärerna har gjort
konst med utgångspunkt i platsen Ulleråker. Ta
gärna en promenad och upplev
konsten i sommar. Läs mer om konsten i Ulleråker på
projektets hemsida.
 
Konstvandring i Ulleråker
Följ med på en konstvandring där du får veta mer om
Ulleråkers offentliga konst. Vi ses vid fontänen ”Solglimt” framför
Hospitalbyggnaden. Visningen pågår ca 45 minuter
7 Juli kl 14.00, max 20 personer
9 Juli kl 14.00,  max 20 personer
Anmäl dig på e-postadress offentligkonst@uppsala.se
 
Konstutställning
I sommar mellan den 21 augusti – 5 september kommer utomhusutställningen
Horisont Hospitalet ta plats i parken med verk av tio konstnärer. Utställningen
arrangeras av Konstfrämjandet med stöd av Statens konstråd, folkrörelsernas
konstfrämjande och kulturnämnden Uppsala kommun. 
Läs mer om utställningen på  Horisont Hospitalet — Konstfrämjandet Uppland
(konstframjandet.se)

 

Förberedelser för ny skollokal
På den så kallade ”Höghustomten” vid Emmy Rappesväg 10, pågår för
närvarande markarbeten. Det är det kommunala bolaget Uppsala kommun
Skolfastigheter AB som håller på att förbereda marken inför etablering av en
skola på platsen. Det är elever och personal från Rosendalskolan-Polack som ska
flytta in i de nya lokalerna. Skolan planeras att stå klart till höstterminen 2021.
 

 

Mer information
 
Det finns mycket att läsa om Ulleråker på projektets hemsida, både om historia
och framtid. Du kan också anmäla dig till det digitala nyhetsbrevet där.
Hemsida: https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ulleraker
Prenumerera: https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ulleraker/
nyhetsbrev/
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