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Vad händer i Hospitalsträdgården?
Hospitalsträdgården ska utvecklas till en stadsdelspark i
Ulleråker och länkas samman med ett större parkprojekt – Södra
Åstråket.
Grönområdet nedanför Hospitalsbyggnaden har inte hållits efter sedan
sjukhusverksamheten la ner på 80-talet, men ända sedan 1800-talet har området varit
en viktig del av Uppsala hospitals park- och trädgårdsanläggning. De senaste åren
Uppsala kommun börjat göra insatser för att återskapa den historiska parkmiljön och
höja vistelsevärdena, bland annat genom gallring av sly. 
 
Under året kommer mer gallring att utföras för att ta fram natur- och kulturvärden.
Nya gångvägar och ytor att vistas på anläggs, bland annat återskapas en historisk
”engelsk park” vid den nya boulebanan nere vid Fyrisån. 
 
Läs mer på kommunens webbplats om utvecklingen i Ulleråker.
 

 

Livsmedelsbutik tillbaka i Ulleråker
Ulleråker har återigen en butik sedan Lifvs öppnat en obemannad butik. Den hittar
du i korsningen mellan Bernard Jacobowskys och Emmy Rappes väg. För att handla
här krävs en smarttelefon och att du laddar ner Lifvs app. Fördelen är att du kan
handla dygnet runt. Läs mer på Lifvs.se.
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Valborg i Ulleråker
Kanske har någon sett en mycket stor
rishög nere i Hospitalsträdgården? På
Valborgsmässoafton slutar den vara en
rishög och blir en majkase. Tider och
detaljer kommer senare. 

Midsommar i Ulleråker 
Som förra året blir det midsommar-
firande i Hospitalsträdgården.
Midsommarstång, musik och möjlighet
att gifta sig i en av Uppsalas vackraste
miljöer.  

 

Sista etappen av RoU-ledningen är
igång
Uppsala vattens arbete med att dra nya ledningar för vatten och
avlopp genom Ulleråker har nått sista fasen. Allt arbete ska vara
färdigt hösten 2020. 
Arbetet har tre etapper och nu pågår arbete med både andra och tredje etappen.
Söder om Hospitalet har träd avverkats längs sträckningen och samtidigt har skogen
gallrats för att skapa en vackrare och tryggare miljö för Ulleråkersborna. 
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Nytt elnät i Ulleråker – arbeten
inleds i vår
Under 2020 kommer Vattenfall att arbeta med
ledningsdragningar i Ulleråkerområdet. 
Orsaken är historisk: Under en lång tid hade området sin egen elförsörjning och först i
efterhand kopplades det lokala nätet upp mot det övriga Uppsala. Nätet är till viss del
mycket gammalt och nu byts det ut. 

Arbetet påbörjas i april och pågår under större delen av 2020. Rivning av det äldre
nätet kommer att påbörjas under våren 2021.
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