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Nyhetsbrev maj 2020 - detta händer i utvecklingen av södra Gunsta

Inbjudan till digitalt samrådsmöte 19 maj
I Södra Gunsta finns det flera våtmarker som behöver fyllas ut för att utbyggnaden ska
kunna fortsätta i nästa etapp. Därför bjuder vi in till samråd där du kan få information
och lämna synpunkter. Det gäller fastigheterna Funbo-Bärby 10:87, Ärnevi 1:28, Ärnevi
3:5 och Funbo-Lövsta 8:4 i Gunsta. Efter samrådet kommer Uppsala kommun att söka
tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att gå vidare med arbetena. Först därefter
kan byggnationen av nya hus och gator fortsätta. Samrådet är en viktig del i
miljöarbetet och hålls för att informera berörda och samla in synpunkter. Du kan delta
i samrådsmötet digitalt via mobiltelefon, surfplatta eller dator. Varmt välkommen! 
Klicka på länken och läs mer om hur du deltar i mötet på vår webbplats.
 
Plankorsningen är nu klar
Under våren har plankorsningen över järnvägen vid Gunsta byväg byggts om och är
nu färdigställd enligt plan och öppen för trafik. Bilvägen korsar nu rakt över järnvägen
istället för snett som tidigare vilket ger en mer trafiksäker plankorsning. 
 
Vägplan för trafikplatsen 
Länsstyrelsen i Uppsala län har fattat beslut om att godkänna vägplanen som krävs
för att Trafikplatsen ska kunna byggas. Planen innehåller cirkulationsplats, en gång-
och cykelport, två busshållplatser samt anslutande gång- och cykelvägar.
Vägplanen är nu hos Trafikverket Planprövning för fastställelseprövning och den
processen beräknas ta cirka sex månader. När vägplanen är fastställd och det beslutet
vunnit laga kraft kan trafikplatsen byggas. Preliminär byggstart är våren 2021.
 
Hus, hem, grönska och vägavstängningar
I den första etappen pågår Bokloks exploatering med både lägenheter och radhus
inom området. Parallellt ska arbeten för att färdigställa gatan med slitlager och
kantstenar göras. Vi kommer även anlägga gräs och planteringar utmed gatan med
start under maj månad. Detta arbete kommer att pågå i ca 6 månader och då kommer
trafiken att behöva ledas om. Vi återkommer med närmare information om detta på
vår webbplats. 
 
Detaljplanearbetet för etapp 2:1 

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1095&e=[email]&r=[field1]&h=F2B6424C62B959D6DBA5F19E64BA908B
http://www.uppsala.se/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sodra-gunsta/nyheter/samrad-19-maj/


Planarbetet för den andra etappen löper på med justeringar av planhandlingarna
sedan samrådet. Ambitionen är att så snart som möjligt ha ett beslutsunderlag klart
för plan- och byggnadsnämnden att ta ställning till.
 
 
Ta hand om varandra i coronatider, håll avstånd och håll ut. 
Glad sommar!
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Digitalt samrådsmöte 
Läs inbjudan, hur du anmäler dig och deltar här

För mer information - kontakta oss

All information om projektet finns på vår webbplats uppsala.se/gunsta. 
Vid ytterligare frågor, välkommen att kontakta oss!
E-post: sodragunsta@uppsala.se
Dan Larsson, projektledare, Uppsala kommun
018-727 45 32
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