Senaste nytt om
Östra Sala backe
Var med i en fokusgrupp och berätta om hur du upplever Årsta centrum och Årstaparken. Hur ser
dina framtidsbilder ut? Planeringen av Östra Sala backe etapp 1 fortsätter och nu drar arbetet
med etapp 2 igång.
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Årets första månader var en intensiv period i planeringen av Östra Sala backe etapp 1. Detaljplanen
var ute på samråd och allmänheten kunde lämna
sina synpunkter. Uppsala kommun tackar för ert
intresse och nu fortsätter arbetet med att bland
annat sammanställa de synpunkter som kommer
in. Därefter kommer en reviderad detaljplan att
finnas tillgänglig för granskning i början av hösten
2013 på hemsidan, på Brantingsbiblioteket och i
kommuninformation i stadshuset.
Etapp 2
Nästa etapp handlar om området kring Årsta
centrum. Ett politiskt beslut har just tagits och det
anger ordningsföljden för kommande etapper inom
Östra Sala backe (se bilden till vänster). Planeringen
för etapp 2 inleds med en fördjupad studie av området kring Årsta centrum, Årstaparken och att antal
kvarter på Fyrislundsgatans västra del. Här undersöks områdets möjligheter, kvaliteter och funktion.
Vad tycker du?
Som ett strategiskt underlag till arbetet med etapp 2
ska en så kallad boendedialog genomföras. Syftet
är att få bättre kunskap om hur du som bor i Årsta
och Sala backe använder och upplever främst Årsta
centrum och Årstaparken. Vad har du för framtidsbilder av dessa platser?
Fokusgrupp och aktivitetsdag

Östra Sala backe kommer att bestå av fyra etapper. På bilden
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Så anmäler du dig till en fokusgrupp
E-post: gustav.malm@white.se eller anna.agren@white.se
Uppge: namn, ålder, sysselsättning och storlek på

ditt hushåll och ifall du har hemmaboende barn.
Mer information:

Gustav Malm, telefon: 08-556 023 49
Anna Ågren, telefon: 08-402 26 98

det. Är du intresserad av att delta i en fokusgrupp?
I rutan bredvid ser du hur du ska anmäla dig.

Lördag 17 augusti är det dags för en aktivitetsdag i
Årsta centrum. Här får du information om projektet Östra Sala backe. Dessutom är du välkommen
att berätta om hur du använder Årsta centrum och
Årstaparken idag och hur du vill att dessa platser
ska utvecklas framöver.

Barnen fick tycka till

Den 18 april genomförde kommunen, i samarbete
med barnombudsmannen, en workshop för femåringarna på Källparkens förskola. Förskolan ligger i
direkt anslutning till den planerade parken i etapp 1.
Barnens synpunkter och önskemål är intressanta och
viktiga. Därför fick alla barn rita varsin teckning av hur
de vill att parken ska utformas. Teckningarna ställs ut
på Brantingsbiblioteket under sommaren.

Tema och White arkitekter har anlitats för att
organisera och sammanställa material från dialogen.
Under hösten kommer sammanställningen att finnas
tillgänglig på Brantingsbiblioteket och i kommuninformation i stadshuset samt på Östra Sala backes
webbplats.
Arbetet kommer att finnas med som ett underlag i
den fortsatta planeringen av etapp 2.
Stort engagemang
I mars hölls två workshoppar på Brantingsbiblioteket. Boende i Årsta och Salabacke var inbjudna och
syftet var att diskutera hur en park i första etappens
norra del ska se ut. Cirka 30 personer deltog och
det ledde till kreativa diskussioner där många spännande och användbara idéer kläcktes. Det stod klart
att deltagarna önskar sig en grön park med inslag av
vatten. Parken ska bjuda in till rörelse och möten.

De synpunkter och önskemål som kom fram vid
dessa träffar finns utställda på Brantingsbiblioteket
och Årsta vårdcentral.
Ny webbplats
Till hösten ska Östra Sala backes nya webbplats
lanseras. Det blir en webbplats som enbart handlar
om Östra Sala backe och här kommer all information om projektet att samlas. Senaste nytt kommer
också att förmedlas här.
Tills vidare hittar ni information om Östra Sala
backe på www.uppsala.se/ostrasalabacke
Film om etapp 1
Är du nyfiken på hur Östra Sala backe, etapp 1, ska
se ut? Var ska allt ligga och hur smälter området in
i den övriga miljön? Nu har en animerad film tagits
fram som ska förmedla en känsla av hur etapp 1 ska
se ut. Filmen finns på webben.

Vill du veta mer?
Uppsala kommun berättar gärna mer om vad som händer i Östra Sala backe.
På kommunens hemsida finns information, svar på frågor kring
planeringen och kontaktuppgifter till kommunens projektledning.
Webbadressen är: www.uppsala.se/ostrasalabacke
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