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Nu invigs Ulleråkers
nya food court
Välkommen på en formell invigning av Ulleråkers nya food court den 30 september kl. 12.00 –
15.00 på Emmy rappes väg 7. Food courten består av två truckar med mat och inom kort en truck
med livsmedel, samt en tillhörande matsal inomhus. Satsningen görs av kommunen för att
tillhandahålla service i området efter stängningen av Kronåsens livs.
Spana in väggarna i matsalen som odlare i Hospitalsträdgården målat med ledning av Haka
konstnärskollektiv och se Ulleråkers nyinflyttade sambaband Maravilha do Samba uppträda.

Trädarebeten inför bygge av VA-ledning
Rosendal och Ulleråker får allt fler invånare, som alla behöver tillgång till vatten och avlopp. Idag
är kapaciteten för liten, vilket innebär att Uppsala vatten under hösten kommer att börja anlägga en
ny VA-ledning genom Ulleråker. Inför bygget kommer träd längs den planerade dragningen fällas.
Enligt en överenskommelse med Uppsala vatten ska kommunen utföra fällningsarbetet, som
beräknas inledas under september. Anläggningen av ledningen påbörjas senare i höst.
Konst och byggen av fällda träd – virket tas till vara i Ulleråker
Länsstyrelsen har beviljat Uppsala vatten AB tillstånd att fälla träd där ledningen dras bland annat
på villkor att de tas tillvara som en ekologisk resurs i området. Virket från träden kommer att
användas på flera sätt, bland annat som grundmaterial för träkonstnärer inom ramen för Ulleråkers
konstprogram och för snickerier.

Så dras VA-ledningen
Den nya VA-ledningen har en dragning som tar hänsyn till den framtida utbyggnaden av bostäder
och verksamheter i Ulleråker. Sträckningen går från Rosendal längs en äldre byggväg genom
Kronparken och under Dag Hammarskjölds väg och Kungsängsleden. Därefter löper den genom
ett skogsparti för att inne i Ulleråker vika av längs Emmy Rappes väg och sedan fortsätta österut.
Den gula kartan ovan visar de ungefärliga områden som berörs av arbetet.

Boulebanor anläggs i Årummet
Virke från Ulleråker kommer att användas i flera
projekt, men ett av de största är ett planerat
boule- och serveringshus vid Åstråket i
Ulleråker. Nedanför Hospitalsträdgården anläggs
fyra boulebanor alldeles intill cykelvägen längs
ån.
Den planerade serveringsbyggnaden är ett äldre
pumphus som kommer att byggas om. Arbetet
påbörjas under hösten.

Vad händer med detaljplanerna?
Under sommaren har Länsstyrelsen överprövat de två detaljplaner som antogs av kommunfullmäktige den 28 maj - Kvarteret Vinghästen m.fl. och Kvarteret Sagan m.fl. Den 14 september
meddelande Länsstyrelsen att de inte upphäver detaljplanerna. I nästa steg prövar Mark- och
miljödomstolen de inkomna överklagandena från privatpersoner och organisationer. När det är
gjort kommer detaljplanerna att antingen vinna laga kraft eller överprövas i ytterligare instanser.

