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Dialogmöte om det
nya torget i Ulleråker
Äntligen får vi möjlighet att träffas!
Vårt första tillfälle blir den 21 oktober då vi välkomnar er till ett dialogmöte kring
utformningen av Vinghästtorget.
Detta är det första av fler kommande tillfällen för samtal och dialog som vi
kommer att bjuda in till, vi ser verkligen fram emot att träffa er!
Under hösten kommer vi också publicera en enkät på vår webbsida där vi ber er
svara på frågor om ert Ulleråker, som t ex Vilken är din favoritplats? Vi kommer
att sammanställa detta för att få er bild av Ulleråker som vi kan ta med oss i det
fortsatta arbetet med att skapa det nya utan att tappa det som är Ulleråker idag.
Vi hoppas att ni vill vara med och bidra med era tankar.
Kristina Sandberg
Programledare Ulleråkerprojektet, Uppsala kommun

Välkommen till dialogmöte om vårt nya stadsdelstorg!
Vi bjuder in till ett öppet hus på platsen för det nya torget. Kom för att se hur
tidigare dialoger tagits tillvara och ge respons på förslaget som det ser ut nu.
Datum: 21 oktober
Tid: 14.00 - 1800
Plats: Den öppna grusytan vid Ulleråkersvägen 86, Ulleråkers södra infart.
Parkering finns vid Kronparksgården och norra infarten Emmy Rappes väg.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!

Vad händer mer i Centrala Ulleråker?
För att göra plats för fler bostäder är det nödvändigt att fälla en del träd. Nu
pågår en inventering av träden för att kunna spara så många av de äldre, friska
träden som möjligt.
Vi planerar också hur etapperna ska hanteras när vi bygger om Ulleråkersvägen
för att underlätta så mycket som möjligt för er som bor eller kör där. Vi kommer
att informera och skylta alternativa färdvägar för bil, cykel och gångtrafikanter.
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Populärt med gratis äppelmustning i Hospitalträdgården
Lördagen den 18 september bjöd vi in till Hospitalträdgårdens fruktträdgård som
gästades av Krohns mobila musteri.
Mustningen var gratis och i väntan på att musten skulle bli klar kunde man följa med
på en lärorik vandring bland Hospitalsträdgårdens hundraåriga fruktträdgård och lära
sig mer om sorterna av pomologer som arbetat med restaureringen av äppelträden.

Berätta om ditt Ulleråker — enkätundersökning
Under hösten kommer vi publicera en enkätundersökning på vår webbsida med
frågor om ditt Ulleråker med frågor som till exempel:
Vilken är din favoritplats?
Vad saknar du i Ulleråker?
Vi kommer att sammanställa detta för att få er bild av Ulleråker som vi
kan ta med oss i det fortsatta arbetet med att skapa det nya utan att tappa det
som är Ulleråker idag. Vi hoppas att ni vill vara med och bidra med era tankar.

Undersökningar i marken pågår
I Södra Ulleråker och Tallstråket genomförs en geotekniksundersökning under
september och oktober. Detta innebär att de kommer borra i området för att provta
marken.
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