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Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev om Tullgarnsbron, juni 2020

Detaljplanen överklagad
Arbetet drar ut på tiden
Detaljplanen är överklagad och ligger nu hos Mark- och miljödomstolen. Tills
domstolen har fattat ett beslut kommer inget arbete med att bygga bron att starta.

När detaljplanen så småningom har vunnit laga kraft, och innan själva bygget av bron
kan börja, så måste markarbeten på båda sidor längs Fyrisån göras klart inför
brobygget. Markarbetena kommer preliminärt att starta under första kvartalet 2021.
Själva brobygget startar sedan när markarbetena är färdiga.
 

I närheten av Tullgarnsbron

Östra Ågatans södra del
Ny bygger vi om för ett mer attraktivt årum och en tydligare
cykelväg in mot staden.
I den första etappen, från Islandsbron fram till den planerade Tullgarnsbron, gör vi
gatan smalare och breddar trottoarerna längs bostadskvarteret. Den
befintliga cykelväg som löper parallellt med gatan, längs Tullgarnsparken och Fyrisån,
kommer att rustas upp. De flesta korsningarna blir upphöjda ytor för säker passage av
gång och cykel.
Arbetena planeras bli klara våren 2021.
 

 

Södra åstråket och KAP
Nu skrivs ett nytt stycke parkhistoria i Uppsala
Årummet är en av stadens mest använda vistelsemiljöer och nu fortsätter
utvecklingen för att väva ihop stadskärnan med södra stadens utvecklingsområden
och Årike Fyris. Från Islandsbron i norr till Vindbron i söder kommer besökarna att
mötas av ett nytt grönt stråk fyllt av upplevelser. Arbetet påbörjades våren 2020 på
den västra sidan av ån med ny och utökad belysning, bryggor, nystart för bangolf,
boule och nya parkmiljöer. Längst söderut i projektområdet – Hospitalsträdgården i
Ulleråker – utvecklas de gamla parkmiljöerna. Under 2021 växlas utvecklingstakten
upp med målet att färdigställa området under 2026. 
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Läs mer om södra Åstråket
 
KAP är en central del av Södra åstråket
KAP ligger mellan Studenternas nya idrottsområde och Kungsängsbron. Det
ursprungliga namnet ska ha varit Kap Finisterre, vilket syftar på Europas västligaste
spets, även kallad ”världens ände”. Sedan början av 2000 talet har området använts
för utomhuskonserter och festivaler. Inom området finns en tillfällig förskola. På den
öppna gräsytan läggs vintertid ett uppskattat skidspår. 
 
Målsättningen är att utveckla KAP som en aktivitetspark öppen för alla uppsalabor,
utan inträden och bokningsbara anläggningar. KAP ska bli en plats för aktiva, unga
som gamla, med nya bryggor och grillplatser vid Fyrisån, skidåkning på vintern,
cykling på sommaren och många platser att hänga på. 
Läs mer om KAP- området
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