
Bild på ett frågetecken. Du kanske också
undrar något? Hör av dig till oss.

Läs frågor och svar som inte
kom med på samrådsmötet
Vi fick vi in över 50 föranmälda frågor till
samrådsmötet som vi höll den 20
september och de flesta besvarade vi
under mötet. Några hann vi dock inte
med trots att vi förlängde mötestiden.
Därför besvarar vi dessa skriftligen på
nedan länk. Vi välkomnar dig också att
ställa fler frågor om du undrar något
innan du lämnar in synpunkter senast
den 22 oktober.
 
Läs frågor och svar eller ta reda på hur
du kan ställa en ny fråga här.

BIld på händer som interagerar och en
dator, så som det kanske kan se ut på ett

samrådsmöte.

Vad tyckte du om
samrådsmötet? Svara på tre
frågor
Nu vill vi veta hur du som deltog i
samrådsmötet den 20 september
upplevde det genom att svara på tre
korta frågor. Syftet med mötet var att ge
intressenter och närboende i Ekeby och
kvarteret Hindsgavl en bild av vad det
nya detaljplaneförslaget innebär och att
besvara frågor. Tack för att du hjälper
oss att bli bättre!
 
Lämna dina synpunkter om
samrådsmötet här.
 

 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Utvecklingen av Hindsgavl i Ekeby
Nyhetsbrev 27 september 2021

Hej! Tack för det engagemanget många av er visar för det nya detaljplaneförslaget för
kvarteret Hindsgavl. Vi fick in över 50 frågor inför samrådsmötet, vilket vi är glada
över. Här kommer ett uppföljande nyhetsbrev med svar på frågor som vi inte hann
med på mötet och lite annat som vi tror att ni har nytta av att känna till. Samrådet
pågår till den 22 oktober och vi ser fram emot att ta del av era perspektiv om
detaljplaneförslaget. Trevlig läsning!
Hälsar,
Projektgruppen för utvecklingen av kvarteret Hindsgavl, Uppsala kommun
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Bild på kvinna i stol som läser på en
surfplatta. Kanske är det våra

planhandlingar?

Här kan du tycka till om det
nya detaljplaneförslaget
Samrådsprocessen pågår fram till 22
oktober och som vi skrivit i tidigare
nyhetsbrev kan du fram till dess lämna
dina skriftliga synpunkter. Du som gör
det har också rätt att överklaga senare i
processen.
 
På denna sida hittar du mer information
om hur du tycker till i samrådet.

Bild på hur webbsidan ser ut där man kan
tycka till. Passa på att gå in här du också.

Du kan också påverka
detaljplanen och andra
detaljer i dialogkartan
Vi har en dialogkarta där du kan
tydliggöra dina synpunkter som du
lämnar i samrådsprocessen. Här kan du
också tycka till om mer än det som
detaljplanen reglerar. Till exempel
färger på hus och hur torget kommer att
se ut. Du kan både ge din bild av vad
som är bra och ge förbättringsförslag
direkt i en karta eller bild. Ett enkelt
verktyg tycker vi, testa du också. 
 
Mer om hur du lämnar synpunkter i
dialogkartan här.

Del av illustration av det tänkta torget och
parken i Hindsgavl. Det finns både gröna

och lugna ytor att använda.

Har du sett skissen på nya
toget och del av parken?
Eftersom det var många önskemål som
kom in när vi gjorde en vykortsenkät om
hur ni närboende ville forma det nya
torget i Hindsgavl, valde vi att lägga
några av åtgärderna i
Frederiksbergsparken. Det finns nu en
skiss på hur både torget och parken är
tänkt att bli.

Kolla in skissen på torget och parken
här.

 

 

 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-kvarteret-hindsgavl/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ekeby/nyheter/paverka-i-dialogkartan-ocksa/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ekeby/nyheter/skiss-pa-nya-torget-och-parken-i-hindsgavl/


Bild på kvinna som sitter vid en dator.
Nyhetsbreven kommer till de som

prenumererar på dessa och skickas när vi
har ny information om arbetet med

kvarteret Hindsgavl.

Så här kan fler prenumerera
på nyhetsbrevet!
Kanske har du någon granne som skulle
uppskatta att få detta nyhetsbrev. Då
kan du skicka det vidare så hen kan
anmäla sig och få framtida
uppdateringar.
 
Här anmäler du dig till vårt nyhetsbrev.

 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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