
 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
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Nyhetsbrev november 2021

Fler tillfällen att träffas! 
Tack alla ni som kom och mötte upp vid det blivande Vinghästtorget härom veckan!
Det var otroligt givande att få träffa er och prata om framtidens Ulleråker och få ta del
av era tankar. 
Nu är det dags igen - vi bjuder in till ett Öppet hus för att prata om planerna för hela
Ulleråker. Läs mer om detta nedan.
Vi har också gjort ett par nya filmer som berättar mer om Hospitalparkens utveckling. 
Dessa finns att se på vår hemsida. Där hittar du också en enkät som vi gärna vill att du
svarar på. Den handlar om ditt Ulleråker, vi vill få med så mycket som möjligt av
dagens och gårdagens Ulleråker i utvecklingen av morgondagens Ulleråker.
Du hittar alltid mer information på vår hemsida. Adress: https://bygg.uppsala.se
/planerade-omraden/ulleraker/
 
Kristina Sandberg
Programledare, Ulleråkerprojektet, Uppsala kommun

 

Öppet hus

Datum: 8 december 2021
Tid: kl. 11.00 - 18.00
Plats: Kronparken, Eva Lagerwalls väg 1A
 
Onsdagen den 8 december välkomnar vi dig till ett öppet hus med möjlighet för mer
information om planerna i Ulleråker, ställa frågor och ge synpunkter till projektet. Vi
kommer finnas på plats mellan klockan 11-18. Vi ser verkligen fram emot att träffa er
och prata om framtidens Ulleråker!
 
Vägbeskrivning: Om du tar bil eller cykel finns parkeringsplatser och cykelställ i
anslutning till Kronparken. Buss 4 och 12 stannar i anslutning till
byggnaden,hållplatsen heter ”Kronparksgården”. Information om tider hittar du på
Uppsala länstrafik, www.ul.se

 

Följ med till Hospitalträdgården
Vi har tagit fram några nya filmer som berättar om arbetet med Hospitalträdgården.
Följ med Sara Rydeman som projektleder arbetet, Margaretha Degling och Olle
Stevenholt som är förvaltare, i deras arbete med att utveckla Hospitalträdgården till
en ny stadsdelspark. Området var helt förvuxet när kommunen tog över området och
under arbetet med att ta bort sly och vallört som hade växt sig högt, har vi hittat
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skatter i form av många gamla fruktträd som idag är ovanliga, en allé av pioner och
mycket mer. Vi har byggt ett utegym, några av de nya konstverken är på plats och
snart kommer vi ha en ny lekpark i området också.
Länk till projektets webbsida med filmerna

Foto: Henrik Skarsgård

 

Vinghästtorget och centrala Ulleråker

Det var ett stort intresse för att komma till vårt öppna hus och ta del av våra planer för
det nya torget i Centrala Ulleråker och diskutera framtiden. Arbetet med Centrala
Ulleråker börjar rent fysiskt i början av nästa år med ledningsarbeten och annat som
ska ligga i marken innan vi kan börja bygga.
 

 

Berätta om ditt Ulleråker
Ulleråker är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Med Ulleråkers starka
historia i ryggen vill vi skapa en tydlig identitet som bottnar i era upplevelser och
andras minnen av Ulleråker. Därför har vi nu skapat en enkät med ett antal frågor som
vi verkligen hoppas att många vill svara på. Den tar ca 10 minuter att svara på och era
svar blir en viktig pusselbit i pusslet vi lägger om det framtida Ulleråker. Enkäten hittar
du på vår hemsida, länk till vår enkät " Ditt Ulleråker"
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