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Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev april 2019

Välkommen!
Tack för att du har anmält dig till utskick av nyhetsbrev om
Tullgarnsbron
I detta och kommande nyhetsbrev kan du ta del av ett urval av nyheter kring 
projektet. För dig som vill läsa mer hänvisar vi till webbsidan om Tullgarnsbrons
bygge.
 
Webbsidan kommer inom kort att revideras, bland annat kommer rubrikerna
Aktuellt samt Trafikinformation att läggas till på första sidan.
 
Om du har direkta frågor till projektet kan du skicka e-post till
tullgarnsbron@uppsala.se 

Ledningsarbeten
Arbetet med att lägga om ledningar i Kungsängsesplanaden och
Östra Ågatan närmar sig.
Vi planerar för att arbetet ska starta under maj månad. Ledningsarbetena kommer att
pågå under cirka ett års tid från och med maj månad. Under ombyggnadstiden blir
det periodvis krångligt att ta sig fram, framkomligheten för all trafik kommer att
påverkas i Kungsängenområdet.  
 
Själva brodelen över ån byggs litet senare. Där räknar vi med att börja bygga under
hösten 2020, arbetet beräknas sen pågå fram till och med slutet av 2021. 
 

Torg byggs klart
Andra projekt nära brobygget i Kungsängen
I ett parallellt projekt ska vi bygga klart de allmänna platserna i det bostadskvarter 
som ligger närmast brobygget.
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Där ska ett mindre torg färdigställas och trottoaren närmast bebyggelsen ska breddas
till ca 2,5 meter till förmån för gångtrafik. Därmed kommer Östra Ågatans körbana bli
smalare.

Skola och arbetsplatser ersätter
bussparkering
Utvecklingen i Kungsängen fortsätter 
Kommunstyrelsen har i ett projektdirektiv fattat ett beslut som innebär att
planeringen kan börja för att bygga en ny skola, fullstor idrottshall och en förskola på
busstomten i Norra Hovstallängen i Kungsängen. 
 
Området kommer även att få fler arbetsplatser i ett attraktivt läge nära Uppsala
central. I nästa steg ska plan- och byggnadsnämnden fatta beslut om ärendet. 

Läs mer i pressmeddelandet som publicerades 15 april 2019
Läs mer om Kungsängen på uppsala.se
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