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Välkommen till midsommarfirande
och drop-in bröllop i Ulleråker! 
 
Vi är så glada att återigen få bjuda in till midsommarfirande och drop-in bröllop i
Ulleråker. Efter två års uppehåll känns det roligt att få återuppta den gamla
traditionen med midsommarfirande i Ulleråker. Och därtill drop-in bröllop! 
En dag fylld med blommor, dans, musik och romantik!
 
När det gäller utvecklingsarbetet så börjar vi nu med mark- och anläggningsarbeten i
centrala Ulleråker. Ni har redan märkt av en hel del förarbeten som bland annat
inneburit trädfällning, vilket skapat oro och debatt. Det är alltid en avvägning när fler
vill bo och verka här. Vi behöver möta behoven av bostäder, arbetsplatser och
kommunikationer, samtidigt som vi värnar om att dagens och framtidens Uppsalabor
har nära till gröna områden. En del av er var med på vårt öppna hus på plats där
Vinghästtorget kommer att ligga, då vi visade och berättade om hur torg, gator och
bostäder kommer att växa fram.  Vi planerar för ett nytt öppet hus i höst där vi berättar
om det fortsatta arbetet med utvecklingen av Ulleråker.  
Vi välkomnar era tankar och idéer!
 
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om vad som är på gång! Länk till hemsidan
 
 
Kristina Sandberg, programledare  Ulleråkerprojektet
Uppsala kommun
 
 

 

Krans i håret eller ring på fingret - kom och fira i
Hospitalträdgården!
 
Efter två års uppehåll återupplivar vi midsommartraditionen i Hospitalsträdgården
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nedanför Hospitalet med dans runt midsommarstången,
spelmanslag, kransbindning och lekar. Gränby 4H-gård är på
plats med sina djur. Och om ni går i giftastankar kan ni passa
på att gifta er under midsommarfirandets drop-in vigslar.
 
Tid: Fredag 24 juni, 10–14
Plats: Nedanför Hospitalet i Hospitalsträdgården.
Buss nummer 4 och nummer 12 tar dig dit. Kommer du med
bil så kan du parkera vid Emmy Rappes väg eller vid
Studenternas IP. Därifrån går du cykel- och gångvägen längs med ån till
Hospitalsträdgården.
 
 
Program
10.00: Området öppnar för kransbindning, spel och att träffa 4H-gårdens djur.
10.00–12.00: Midsommarbröllop (drop-in vigsel) i Solglimtsparken vid Hospitalet
(borgerlig och kyrklig vigsel).
12.00: Konsert med Cajsa Ekstav, Ditte Andersson och Anders Bromander.
13.00: Dans runt midsommarstången.

Under hela dagen finns PRO på plats och säljer kaffe, saft, bullar och lotter och
efter dansen bjuder vi barnen på glass.
 
Drop-in vigslar
I samband med midsommarfirandet håller vi både borgerliga och kyrkliga drop-in
vigslar på plats. Eftersom det är drop-in utan krav på föranmälan kan det eventuellt
bli kö. Vi har en fotograf på plats och varje par får en bild med möjlighet att köpa fler.
Tid: Vigslar genomförs 10.00–12.00.

Om ni vill ha en kyrklig vigsel måste minst en av er vara medlem i Svenska kyrkan. För
att vigseln (borgerlig eller kyrklig) ska vara giltig behöver ni ha med er följande:
 
Att tänka på inför vigseln

Giltiga id-handlingar
Giltig hindersprövning
Vigselintyg

Hindersprövning ansöker ni om hos Skatteverket. 
Läs mer om vilka regler som gäller och hämta blanketter på skatteverket.se. Länk till
Skatteverket
 
Det kommer att finnas bröllopsvittnen på plats, men ni kan också ta med egna vittnen
om ni vill. De som är vittnen måste vara över 18 år. Det går även bra att ta med gäster
och egen fotograf.
 

 

Nu sätter vi igång med utvecklingen av gator och torg i Centrala
Ulleråker
I den första etappen anlägger vi bland annat större ledningar inklusive vatten- och
avloppsledningar samt en ny tryckstegringsstation som säkrar upp försörjningen av
dricksvatten i området. Vi börjar även anlägga gator, torg och plats för spårtrafik. I
övrigt bygger vi vissa tillfälliga anläggningar för att området under utbyggnadstiden
ska ha så god framkomlighet som möjligt.

 

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/forevigselnhindersprovning.4.76a43be412206334b89800020477.html?q=hinderspr%C3%B6vning
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Ny infart till Ulleråker - Bergtrollsvägen
Vi bygger en ny infart till Ulleråker, Bergtrollsvägen, från Dag Hammarskjölds väg.
Bergtrollsvägen kommer att få en ny gång- och cykelväg som kopplar ihop Dag
Hammarskjölds väg med Ulleråkersvägen.

Avstängning av Ulleråkersvägen
Ulleråkersvägen byggs om med av större ledningsarbeten, breddas och får en ny
gång- och cykelväg. Ulleråkersvägen får även en anslutning till Dag Hammarskjölds
väg. Vissa invånare kommer att påverkas av ombyggnationen i form av avstängningar
och omledningar, dessa personer kommer att kontaktas av oss direkt.

Vi river kulvertarna
En underjordisk kulvert som sträcker sig över en stor del av området ska rivas.
Kulverten har tidigare använts för att förbinda en del äldre byggnader som idag är
rivna. I den gamla kulverten finns också en del gamla ledningar är tagna ur bruk och
som ska tas bort.
Kulverten ska rivas efter som den är i vägen när vi bygger nya gator och annan
infrastruktur som ledningar. hus, det är inte möjligt att bygga ovanpå den eftersom
den inte är tillräckligt stabilt konstruerad för detta.

Nya Morgondrömsvägen
Första halvan av Morgondrömsvägen, Ulleråkers nya centrala gata, börjar byggas som
ett första steg mot att bygga ut det kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket i Ulleråker.
 

 För mer information
 På vår hemsida finns mer information. Bland annat finns det skisser på
utbyggnadsplanerna år från år. Länk till vår hemsida
 
 

 

Vi säkrar grundvattentäkten och bygger en damm

En dagvattendamm med tillhörande parkanläggning, inklusive planteringar och
promenadstråk ska anläggas i Hospitalsparken. Dagvattendammen kommer att fånga
upp allt dagvatten från de nybyggda delarna av Ulleråker för att skydda
grundvattentäkten från infiltration. Nya vattenledningar som leder dagvattnet till
dammen kommer att läggas ned i en del av den väst-östliga gångväg som passerar
gamla doktorsvillan. 
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