
SAMRÅD I SEPTEMBER

Då kan du
tycka till!
I början av september planerar vi för att
ha samråd om det första planförslaget
över hur Hindsgavl ska utvecklas.
Exakta datum för samrådet återkommer
vi med eftersom vi fattar beslut om
samrådstiden i augusti. Samrådet är en
period på minst tre veckor då bland
annat du som bor i området idag kan
tycka till. Planförslaget är inte klart
ännu utan presenteras inför samrådet.
Samrådstiden var tänkt att äga rum
tidigare, men pandemin har gjort att vi
inte kunnat göra alla utredningar klara
enligt plan och därför blev vi tvungna
att skjuta upp det. Vi hoppas att så
många som möjligt vill delta och
komma med era perspektiv då.

Över 200
personer
svarade på
vykortsenkäten
Tack för alla svar vi fått på
vykortsenkäten! Era svar hjälper oss att
göra val kring torget som så många som
möjligt kan trivas med. Vi har fått in
synpunkter och förslag från 205
personer. Många vill se ett torg som är
grönt, lugnt och där det finns möjlighet
att handla, ta en fika eller äta en bit mat.
Läs mer om resultatet av
vykortsenkäten i Ekeby.

 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
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Hej!
I det här nyhetsbrevet visar vi resultaten från vykortsenkäten och ger besked om
samrådstiden. Vi påminner också om hur riktlinjerna ser ut för utvecklingen av
Hindsgavl. Har du frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig till oss. Det här
nyhetsbrevet går ut till dig som valt att prenumerera på det. Hälsningar,
projektgruppen för utvecklingen av Ekeby och Hindsgavl, Uppsala kommun

 

 

 

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ekeby/nyheter/200-svarade-pa-enkaten-om-torget/
http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1479&e=[email]&r=[field1]&h=4064182C33E296D6FEA431807028A38B
http://www.uppsala.se/


Tidig illustration i form av en volymskiss.
Dinell Johansson med Genova.

HUVUDSAKLIGA RIKTLINJER FÖR
HINDSGAVL:

Max fem
våningar, nytt
torg och
ombyggd butik
Som vi tidigare berättat är tanken med
att utveckla Hindsgavl att närservicen
och torget ska förbättras. Syftet är också
att ge möjlighet för bostadshus ovanpå
livsmedelsbutiken med högst fyra-fem
våningar. Att det blir fler boende i
området säkerställer att närservicen
kan bibehållas och utvecklas. Till
exempel kommer det då att finnas
möjlighet för butiken att moderniseras.
Vi förtydligar detta eftersom vi fått
signaler om att det har gått ut annan
information till en del boende via
utskick som kommunen inte står
bakom. Men också för att några boende
uttryckt en oro för att butiken inte ska
vara kvar, vilket den ska.
Ta del av planuppdraget och riktlinjerna
här.

Låt dina grannar
prenumerera på
vårt nyhetsbrev!
Känner du någon som du tror vill läsa
våra nyhetsbrev? Skicka gärna detta
nyhetsbrev vidare eller be hen gå in på
länken nedan.
Mer om hur du eller dina grannar kan
prenumerera på nyhetsbrevet om
Hindsgavl.
 

 

 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ekeby/riktlinjer-for-hindsgavl/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ekeby/nyhetsbrev-ekeby/
https://www.facebook.com/uppsalakommun
http://www.instagram.com/uppsalakommun
http://www.youtube.com/user/uppsalakommun
https://www.linkedin.com/company/uppsala-kommun
http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1479&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

