
Ö s t r a  S a l a  b a c k e 
f o r t s ä t t e r  v ä x a  
Östra Sala backe växer fram och vid årsskiftet väntas de allra första  
boende flytta in i området. Planeringen av Årsta torg är igång och  
du är välkommen på informationsträff den 8 juni! 

Östra Sala backe etapp 1 växer fram

Byggandet pågår för fullt och i etapp 1 har fyra av åtta byggherrar kommit 
igång. Just nu uppförs såväl hyresrätter som bostadsrätter. Dessutom byggs 
ett vårdboende som ska rymma en förskola i bottenvåningen. Under bygg-
tiden är det av naturliga skäl stökigt på gatorna i närområdet. Kommunens 
ambition är att alla trafikslag ska kunna ta sig fram under hela byggtiden 
men framkomligheten blir ofta begränsad. 

Fram till mitten av juli kör exempelvis inte busslinje 4 på Gröna gatan.  
Och fram till vecka 28 råder begränsad framkomlighet i delar av Östra  
Sala backe. Det är på grund av gatuarbeten och arbeten med vatten- och 
avloppsledningar som ett antal gator och gångbanor är avstängda.  

Föreslagen bebyggelse inom kommunens mark

Föreslagen bebyggelse utanför kommunens 
mark

Föreslagen kvarterspark

Befintlig stadsdelspark som rustas upp

Befintligt åkermark som omdanas till 
park

Bebyggelse vid Årsta centrum. Blandade ägo- 
förhållanden på öster sida, kommunens mark 
på väster sida

Föreslagen torgyta. Fyrislundsgatans utform-
ning ska indikera att man passerar torget.
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NYHETSBREV I DIN E-POST 

Det händer ständigt saker i området kring Östra Sala backe. 
För senaste nytt är du välkommen att besöka www.ostrasalabacke.uppsala.se

Där hittar du viktig information om Östra Sala backe. 

Och du vet väl att du kan prenumerera på nyhetsbrevet från Östra Sala backe. 
Ange din webbadress direkt på hemsidan så får du nyhetsbrevet direkt i din epost.

Parkering i området

Det är inte möjligt att parkera bilar längs gatorna under den tid som området 
byggs ut. Men möjlighet att parkera längs gatorna i området kommer att fin-
nas när ombyggnationen är klar, dock inte i samma omfattning som tidigare. 
Parkeringsytorna i kraftledningsstråket har tidigare upplåtits till boende i 
området. Parkeringsplatserna har nu sagts upp eller ska sägas upp inom kort 
och de ersättas inte på annan kommunägd mark. Det är fastighetsägarens 
ansvar att ordna parkering för boende. 

Etapp 2 delas upp i 2a och 2b

Detaljplanen 2a handlar om det område som stäcker sig längs den västra 
sidan av Fyrislundsgatan. Detaljplanen för etapp 2a har varit på gransk-
ning. I planhandlingarna har synpunkter från samrådet sammanställts och 
justeringar har gjorts. Det handlar inte om större ändringar utan om små 
revideringar som mest är av intresse för vissa enskilda fastighetsägare och 
lantmäterimyndigheten. Sakägare har fått del av granskningshandlingen un-
der april. Granskningshandlingen har också funnits tillgänglig på projektets 
webbsida (ostrasalabacke.uppsala.se/) och på Brantingsbiblioteket.

Årsta centrum förlängs västerut

Just nu ligger stort fokus på detaljplan för etapp 2b. Det handlar om området 
mellan nuvarande Årsta centrum och Fyrislundsgatan. Etapp 2b innebär att 
nuvarande Årsta centrum byggs till och förlängs västerut. Där ansluter torget 
till Fyrislundsgatan och de nya kvarteren väster om gatan. Det nya Årsta 
torg kommer att utgöra en viktig länk mellan stadsdelarna Årsta och Sala 
backe. Totalt kan ytan rymma cirka 400 bostäder och cirka 6 500 kvadratme-
ter till butiker, service och andra arbetsplatser. Den befintliga vårdcentralen 
kommer att vara kvar. 

Detaljplanen för Årsta torg (etapp 2b) är ute på samråd från mitten av maj 
och över sommaren 2016. Då får myndigheter, organisationer, remissinstan-
ser och fastighetsägare ta del av planförslaget. Även allmänheten ges tillfälle 
att ta del av handlingarna. Handlingarna publiceras på kommunens webb-
plats: www.uppsala.se

Handlingarna finns också att läsa hos Kommuninformation,  
Stationsgatan 12. 

Välkommen till informationsträff 8 juni

Har du frågor kring planerna för Årsta torg eller vill du veta mer om hur det 
ska se ut? Då är du välkommen på en informationsträff. Träffa tjänstemän 
och politiker från Uppsala kommun. Ta del av planförslaget och titta på  
kartor och bildspel över torget. 

När: 8 juni, klockan 13.00–17.00.
Plats: Årsta centrum. 

 Välkommen!  Kaffe, vatten och frukt serveras på plats!


