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Ateljéföreningen Hospitalets lokaler från utsidan.

Invigning hos Ateljéföreningen Hospitalet
Ateljéföreningen Hospitalet är en nystartad
förening för yrkesverksamma kulturskapare
som håller till i den gamla sjukhusbyggnaden
i Ulleråker. Konstnärer, konsthantverkare,
designers, författare, musiker och scenkonstnärer har på initiativ av kulturnämnden fått en
gemensam plattform att verka från. Förhoppningen är att det kommer att uppstå många
kreativa samarbeten.
Besök föreningen
Ta chansen att besöka föreningen 22 april
11.00–15.00 och kika in i konstnärsateljéer och

skrivarstugor. 12.00 inviger kulturnämndens
ordförande Peter Gustavsson (S) lokalerna.
Gå på historisk vandring i Ulleråker
22 april erbjuder vi också en historisk vandring
i Ulleråker som startar 14.00 inne i Hospitalet
och avslutas på Medicinhistoriska muséet där en
genomgång av samlingarna hålls. Muséet håller
extra öppet under eftermiddagen 14.00–16.00.
Du hittar mer information om söndagen
22 april på www.uppsala.se/ulleraker

Kronåsens Livs stänger – kommunen arbetar
för fortsatt service i Ulleråker
Inför utbyggnaden av Rosendal måste en
vattenledning dras genom Ulleråkersområdet.
Ledningen kommer senare även att anslutas till
Ulleråker. Den naturliga sträckningen är från
Rosendal via Ulleråker och ner till Fyrisån.
På vägen dit passerar ledningen den plats där
Kronåsens livs ligger idag. Att dra ledningen
vid sidan om Kronåsens livs skulle påverka
värdefulla naturvärden då fler träd skulle behöva
tas ner. Uppsala kommun och Kronåsens Livs
har haft en dialog utan att hitta en gemensam
lösning, bland annat om annan placering av
verksamheten. Därför har Uppsala kommun
sagt upp Kronåsens livs hyreskontrakt. Kronåsens livs har möjlighet att hålla öppet till och

med 31 maj. Kommunen har undersökt om
själva byggnaden går att flytta men fått konstaterat att det inte är tekniskt möjligt utan att förstöra byggnaden. Därför kommer huset tyvärr
att rivas.
Det händer nu
Kommunen arbetar just nu intensivt med att få
till fortsatt service i Ulleråker efter att Kronåsens livs stänger. Att erbjuda service i området
är en prioriterad fråga. På kort sikt är ambitionen att erbjuda ett enklare utbud av livsmedel
och någon form av försäljning av mat. På
längre sikt är tanken att det ska finnas både
livsmedelsbutik och restauranger i området.
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Vill du också odla i sommar?
Förra året lottade Uppsala kommun ut odlingslotter i Hospitalparken. Just nu planerar vi
inför årets odlingssäsong som startar med en
Odlingsdag i vår. Du som hade en odlingslott
förra året kommer innan dess att få ett erbjudande om att fortsätta med din lott. Övriga
odlingslotter lottar vi ut under Odlingsdagen

till nya odlingsintresserade. Under dagen kommer
du att kunna delta i odlingsworkshops och vi
kommer att erbjuda odlingsverkstad för både
barn och vuxna. Håll utkik om hur du anmäler
ditt intresse för odlingslotter samt datum och
program för odlingsdagen på uppsala.se/ulleraker
eller maila till ulleraker@uppsala.se.

Inom konstprogrammet KUR-Konst Ulleråker gör konstnären Camille Norment en förstudie för Lyrikparken och
Vattentornet. Förstudien som produceras ska bli en del av
det framväxande konstprogrammet för Ulleråker och visa
idéer och reflektioner kring hur konsten kan ta plats i framväxten av parken och i stadsutvecklingsprojektet Ulleråker
på både övergripande och konkret nivå. Camille ska reflektera över konstens roll i relation till både den historiska, nutida
och framtida gestaltningen av Lyrikparken/Vattentornet.
På bilden ser vi konstnären Camille Norment och deltagarna i en workshop som arrangerades för att ge Camille information
om bakgrund och kommande byggplaner för Ulleråker. Deltagare var Ulla Larsson, Bjerking AB, Stina Blomqvist, Tengbom,
Ann Magnusson, AM Public (ej i bild) och Marcus Ekström, Sara Rydeman och Svante Guterstam från Uppsala kommun.

Beslut om de två första
detaljplanerna
18 april togs detaljplanerna för Kvarteret
Vinghästen och Kvarteret sagan upp för
beslut i Plan- och byggnadsnämnden.
Nu väntar beslut i Kommunfullmäktige
28 maj.

Registrera dig för nyhetsbrev
I nyhetsbrevet som skickas ut löpande kan du ta del av de senaste
nyheterna om Ulleråkersprojektet. Registrera din e-postadress på
www.uppsala.se/ulleraker för att prenumerera.
Har du frågor? Du är alltid välkommen att ställa frågor om stadsutvecklingsprojektet till ulleraker@uppsala.se
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Konstnärlig förstudie för
Lyrikparken och Vattentornet

