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Hej! 
Du som har valt att prenumerera på det här nyhetsbrevet får återkommande
information och återkoppling om vad som händer i kvarteret Hindsgavl vid
Coop-butiken i Ekeby. Vi håller dig uppdaterad om kommunens arbetsprocess med
detaljplanen och andra angränsande projekt. 
 
Här hittar du mer information och tidigare nyhetsbrev. 

Vykortsenkät i brevlådan
Nu är dialogplanen för kvarteret Hindsgavel färdig. En dialogplan är ett
tjänstedokument som beskriver hur vi ska säkerställa att du som invånare ska vara
trygg med att du får information om planprocessen i kvarteret Hindsgavel och
närliggande utvecklingsområden. Med dialogplanen säkerställer vi också att du får
möjlighet att delta i de aktiviteter som kommunen anordnar för att skapa delaktighet
och samla in synpunkter om utvecklingen av kvarteret.
 
Om du inte redan fått ett vykort i brevlådan från oss så kommer det snart. I vykortet
kan du kryssa i alternativ som visar vad du tycker är viktigt för att vi ska kunna skapa
ett torg för möten och gemenskap i kvarteret. Fyll i vykortet och lägg det så snart du
kan i närmaste brevlåda. 
 
Du har också möjlighet att fylla i enkäten digitalt här. 
 
 
Genomförda dialoger
I november hölls ett digitalt möte med representanter för er som bor i området, plan-
och byggnadsnämndens arbetsutskott och stadsbyggnadsförvaltningen. Under
mötet framförde era representatner synpunkter på kvarterets utveckling och
stadsbyggnadsförvaltningen informerade om huvuddragen i dialogplanen. Tidigare
samma månad besökte även gatu- och samhällsbyggnadsnämnden och
stadsbyggnadsförvaltningen Nordengatan och berättade om den planerade
gatuombyggnationen och lyssnade på synpunkter från representater för er som bor i
området.

Pågående utredningar
En mark- och miljöutredning (av Bjerking AB) och en kulturhistorisk utredning (av
Upplandsmuseet) har tagits fram inom detaljplaneprocessen och är nu färdiga.
Utredningarna kommer att publiceras som bilagor till samrådsförslaget, men om man
vill ta del av utredningarna redan nu, kan de begäras ut via kontaktuppgifterna
nedan. Andra utredningar som håller på att tas fram just nu är en trafikutredning, en
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bullerutredning, en dagvattenutredning och en mobilitetsutredning. I
mobilitetsutredingen ser vi över hur kvarteret kan utvecklas för att bidra till att
uppmuntra hållbara transporter. Utredningarna är ett viktigt underlag för vår fortsatta
planering av kvarteret Hindsgavl. 

Aktuella trafiklösningar
Vi har fått många frågor om parkeringslösningar. Det senaste förslaget (under
prövning) innebär att kundparkeringar och lastning/lossning till den framtida
butikslokalen placeras i en gemensam inkörsficka utmed Nordengatan istället för via
infart från Köpenhamnsgatan. Inkörsfickan är tänkt att placeras innanför nuvarande
kantstenslinje och inte ta plats från gatan. Trottoaren flyttar då in ett hack innanför
fickan och breddas på mark som idag tillhör Genovas fastighet och som nu är
planlagd som kvartersmark. Placeringen av last/lossning kommer inte att hamna
särskilt långt ifrån där last/lossning sker idag, uppskattningsvis några meter norrut.
Påverkan av buller och trafik kommer att utredas i samband med trafikutredning och
bullerutredningen inför samråd. 

Tack för ditt engagemang! 
Engagemanget för kvarteret Hindsgavl är stort och vi ser fram emot en fortsatt dialog
under 2021 och att vi tillsammans hittar en lösning för kvarterets utveckling. 

Har du frågor kan du mejla dem till: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
Alla mejl som skickas kommer att diarieföras. Ange gärna planens diarienummer:
PBN 2019-001339 för att underlätta diarieföringen.
 
Ta hand om er tills vi hörs igen!
 
Vänliga hälsningar 
/Stadsbyggnadsförvaltningen
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