
 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev januari 2022

Byggstart för förskola och lekplats
I den första etappen av Södra Gunsta pågår utbyggnad av vatten, avlopp, el, fiber och
lokalgator. Arbetena beräknas bli klara i höst. Under våren kommer det nya
parkområdet att få en lekplatsdel med bland annat gungor och klätterlek.
 
Samtidigt fortsätter Boklok sin utbyggnad med nya bostäder. Under året bygger de
fler lägenheter med två, tre och fyra rum och kök. Bostäderna är inflyttningsklara till
hösten. 
Läs mer om Bokloks bostäder på boklok.se/skrindan
 
Planeringen för den nya förskolan pågår också. Byggstart blir under våren och planen
är att förskolan ska kunna öppna i augusti nästa år. Det blir en stor förskola med plats
för 140 barn eftersom behovet av förskoleplatser i Gunsta kommer att öka i takt med
inflyttningen i de nya bostäderna.
 

Planerna för grundskolan,
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idrottshallen och torget
I den västra delen av området, söder om Bärby äng, fortsätter detaljplanearbetet för
etapp två. Etappen innehåller cirka 470 bostäder, grundskola, idrottshall, ytterligare
två förskolor, ett torg med plats för service och handel samt natur- och parkmiljöer.
Detaljplanen beräknas gå ut på granskning under årets första kvartal. Granskning
genomförs när en detaljplan varit på samråd och kommunen har bearbetat den
utifrån information och synpunkter som framkommit.
 

Livsmedelsbutik och nya bostäder
Under hösten har det blivit klart att Lyckos AB kommer att kunna bygga 60 lägenheter
och 28 radhus i bostadsrättsform i etapp två. Det är även beslutat att ytterligare 65
hyresbostäder och 1200 kvm yta för centrumlokaler ska byggas, varav 950 kvm ska
avsättas för en livsmedelsbutik med Coop som hyresgäst. Byggherre för det blir
Genova Bostad Projektutveckling AB.

 

Nya cirkulationsplatsen får ett
”solträd”
När Gunsta utvecklas planeras det för ny offentlig konst. Arbetet utgår från
konstprogrammet från 2018 och dialoger med föreningar och boende i området.
Viktiga värdeord för konstprojektet är platsens historia, nutid och framtid. Konst i
offentlig miljö kan sätta fokus på en plats, ge konstnärliga upplevelser, stimulera till
samtal och ge möjlighet till reflektion. Satsningarna på offentlig konst rör hela Gunsta
såväl det nybyggda området som det befintliga. Först ut är ny konst för
cirkulationsplatsen och tunneln. Här arbetar konstnären Erik Thörnqvist med
konstprojektet Solträdet. Projektet beräknas bli klart 2022. Konstnären My Lindh har
även påbörjat sitt skissuppdrag för Södra Gunstas torg. Kommande konstprojekt är
grundskolan i etapp två. Dialoger med boende i området kommer att fortsätta i alla
kommande projekt.
 

Är du intresserad av konst? – hör av dig
Vill du eller någon du känner vara med i en dialoggrupp för framtida offentlig konst i
Gunsta eller har några frågor eller tankar om konsten? Kontakta oss på
kulturforvaltningen@uppsala.se
Följ arbetet med offentlig konst på vår instagram @offentligkonstuppsalakommun
eller läs mer på vår webbplats uppsala.se
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Illustration av Erik Thörnqvists "Solträd"

Mer information

All information om utvecklingen av Södra Gunsta finns på Uppsala kommuns
webbplats uppsala.se/gunsta. Har du frågor är du välkommen att höra av dig.
 
Maja Kumlin, projektledare
Telefon: 018-727 41 18
 
Elin Andersson, projektledare
Telefon: 018-727 42 38

E-post: sodragunsta@uppsala.se
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