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Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev Södra Gunsta

Här planeras 22 nya parhus
Utbyggnaden av etapp ett av Södra Gunsta fortsätter. Strax intill de röda
flerbostadshusen kommer Boklok att bygga 22 parhus. Husen kommer att stå klara
hösten 2020.
 
Läs mer om parhusen på boklok.se

Foto: Boklok

Planteringar, promenadstig och
bänkar i första parken
I takt med att området växer fram utvecklar vi parker och lekplatser. Vi har börjat
med att göra ordning en första liten parkdel i etapp ett. Parken ligger vid en damm
söder om byggområdet vid Bokloks röda flerbostadshus.
 
Hittills har vi:

skapat en liten promenadstig längs dammen
placerat ut bänkar
planterat nya buskar och träd. Bland annat stora rödekar och flera sorters
pilar. Buskplanteringarna består bland annat av litet rödvide och tuvsnöbär.
Här finns även en prästkrageäng.

Parken byggs ut med varsamhet för att passa in i de omkringliggande
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omgivningarna. Vi behåller exempelvis naturbackar i parken.
 
– Parkens öppna gräsytor och blommande träd och buskar blir ett komplement till
naturmarkens lummiga skog och hällmarker, säger Anna Sääf, projektledare för
anläggningen av parken.
 

Ny lekplats för de små
Vi planerar även att bygga en liten lekplatsdel, och senare även gräsytor för
exempelvis bollspel. Lekplatsdelen hoppas vi kunna bygga inom ett till två år.
 
– Lekplatsen ska kunna fungera som en mötesplats i området och riktar sig framför
allt till de små barnen, säger Anna.
 
Det kommer vara ett byggområde runt parken under de kommande två åren i takt
med att etappen byggs ut.
 
– Men parken är tillgänglig och går att promenera till för den som vill titta, säger
Anna.          

Foto över parken i etapp ett.

Planering av etapp två
Vi fortsätter planeringen för etapp två som träcker sig från väg 282, ner längs den
blivande nya huvudgatan, söder om Bärby äng. Området innehåller bland annat ett
nytt torg, skola, idrottshall och bostäder. Detaljplanen kommer att ställas ut för
granskning till hösten 2019. Byggstart i den här delen av området blir tidigast 2021.
 
Läs mer och se en karta med etapper här
 
Det här är en detaljplan
En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får
användas inom ett visst område. Detaljplanen redovisar allmänna platser,
kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Granskning genomförs
när en detaljplan varit på samråd och kommunen har bearbetat den utifrån
information och synpunkter som framkommit.

Aktuellt om cirkulationsplatsen
Planerna för en ny cirkulationsplats fortsätter. För att cirkulationsplatsen ska kunna
byggas behöver kommunen upphäva en detaljplan vid väg 282. Upphävandet av
detaljplanen är nu ute på samråd, vilket betyder att du kan lämna in synpunkter. Du
är också välkommen på möte om du har frågor eller synpunkter. Måndag 3 juni
17.00-19.00 i Funbo Församlingshem.
 
Här kan du läsa mer och skicka in synpunkter
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Samrådsmöte
Samrådsmöte om upphävandet av detaljplan Ärnevi Funbo.
Plats: Funbo församlingshem
Tid: 17.00–19.00

Trafikverkets granskning genomförd
Samtidigt som kommunen arbetar med detaljplaner tar Trafikverket fram en vägplan
för området. Granskningen av Trafikverkets vägplan genomfördes under våren.
Vägplanen innehåller cirkulationsplats, en gång- och cykelport, två busshållplatser
samt anslutande gång- och cykelvägar. Nästa steg blir för Trafikverket att fastställa
vägplanen.
 
Läs mer på Trafikverkets webbplats

Kontakta oss

Har du frågor om Södra Gunsta? Välkommen att kontakta oss.
E-post: sodragunsta@uppsala.se
Dan Larsson, projektledare, Uppsala kommun
018-727 45 32
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