
Bor du på landsbygden idag eller
drömmer om att göra det i framtiden?
Då är du säkert nyfiken på framtidens
landsbygd. Passa på att möta
landsbygdens eldsjälar, politiker och
tjänstepersoner på årets
landsbygdsmässa. Här kan du prata
bygglov, företagsamhet, byggnadsvård,
solceller, närbutiker och all annan
service som är viktig när Uppsala ska
bli Sveriges bästa landsbygdskommun.

Nyhetsbrev Södra Gunsta
13 april 2018

Klicka här för att läsa
brevet i din webbläsare

Pool, altan eller friggebod?
- bygglovsbilen till Funbo 

Under våren fortsätter bygglovsrådgivningen att besöka tätorter utanför centrala
staden för att ge tips och råd om bygglov. Torsdag 19 april 16.00–19.00 besöker vi
Funbo förskola. Kom och träffa en bygglovshandläggare och en inspektör för att
ställa frågor och diskutera handlingar.

Ställ dina frågor om bygglov

Du kan bland annat ställa frågor om att bygga eller glasa in altanen, pool och
poolhus, friggebodar och attefallshus, bygga ut villan, eller göra om i trädgården med
ny mur eller staket. Förbered dig gärna genom att ta med foton eller skisser på ditt
hus eller projekt, då kan vi hjälpa dig ännu bättre.

– I och omkring Funbo och Gunsta finns områden både med och utan detaljplan. I de
planlagda områdena behöver detaljplanen tolkas och utanför områdena så gäller
översiktsplanens riktlinjer. Det gör prövningen av bygglovsprojekt särskilt utmanande.
Det här och alla andra frågor från Funbo- och Gunstabor hjälper vi till med den 19
april, säger Christian Blomberg, bygglovschef.

Läs mer om bygglovsbilens besök 
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Bygglovsbilen besöker Funbo
Funbo förskola, 16.00–19.00

Träffa oss på årets
landsbygdsmässa
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Kom gärna förbi Gunstas monter för att träffa oss, prata och ställa frågor, upptäcka
Södra Gunsta med den klassiska loppan (ja, du läste rätt) och ha chansen att vinna
ett fint friluftspaket för hela familjen värd 1 000 kronor. Vinnaren kommer sedan att
presenteras på uppsala.se/sodragunsta den 1 juni.

– I Södra Gunsta skapar vi ett helt nytt område med allt från nya bostäder till
förskolor, skolor, idrottsplatser och torg. Det ska bli jättekul att berätta mer om det för
besökare på mässan, säger Matilda Åberg, projektledare Uppsala kommun.

Fri entré!

Läs mer på uppsala.se/landsbygdsmassa-2018
Läs mer om tävlingen och tävlingsregler på uppsala.se/gunsta
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Uppsala landsbygdsmässa
Uppsala Konsert & kongress (UKK) 10.00–15.00

Boklok tar första spadtaget
Förra året började kommunen förbereda ledningar och gatuarbeten inom den första
etappen i Södra Gunsta. Nu är det dags för det officiella första spadtaget för de
första bostäderna. Boklok är byggherre.

– Uppsala är under stor tillväxt och vi är stolta över att vara med och utveckla ett helt
nytt område. Här kan vi erbjuda nybyggda bostäder av bra kvalitet till ett bra pris.
Nyproduktion är generellt väldigt dyrt men med vår tillverkningsprocess kan vi hålla
priserna nere - utan att tumma på kvaliteten. Vi har även uteslutit budgivning så att
kunden alltid vet vad det kommer att kosta, säger Timo Lumioja, projektledare
Boklok.

Läs mer om bostäder i Södra Gunsta

Kontakta oss

E-post: sodragunsta@uppsala.se

Matilda Åberg, projektledare, 018-727 45 11
Albin Videll, projektkoordinator, 018-727 49 01

För mer information se www.uppsala.se/sodragunsta

Klicka härom du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet.
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