
S e n a s t e  n y t t  o m  
Ö s t r a  S a l a  b a c k e 
Besökte du aktivitetsdagen vid Årsta centrum i augusti? Eller var du med 
i en fokusgrupp? Du kanske är en av de totalt 200 personer som svarade 
på frågor och bidrog med synpunkter kring områdets framtid? Etapp 1 och 
2 planeras nu för fullt. Och du har väl inte missat Östra Sala backes nya 
webbplats?

Aktivitetsdag och fokusgrupper

Arbetet med etapp 2 startade under våren 2013 och fortlöper under hösten 
2013. Etappen innehåller bland annat fyra kvarter väster om Fyrislunds-
gatan samt Årsta centrum och Årstaparken. 

En fördjupad studie av området pågår, så kallade parallella skisser. Tre  
arkitektkontor skissar på området utifrån ett antal förutsättningar och  
utmaningar. Det är Eric Giudice Arcitects, Södergruppen Arkitekter  
och Ahlqvist-Almqvist Arkitekter. Fokus är områdets utveckling, dess  
kvaliteter och funktioner.

I augusti genomfördes en medborgardialog och syftet var att få bättre  
kunskap om hur boende i Årsta och Sala backe använder och upplever 
främst Årsta centrum och Årstaparken. Dels arrangerades en aktivitetsdag 
vid Årsta centrum, dels hölls intervjuer i fokusgrupper. Cirka 200 personer 
svarade på frågor och ungefär 150 till 200 personer besökte aktivitetsdagen. 
Många viktiga och bra synpunkter kom in. Resultatet finns sammanställt 
och du kan ta del av det på www.ostrasalabacke.uppsala.se, Brantings- 
biblioteket, Kommuninformation i stadshuset och på Årsta vårdcentral. 

Exempel på synpunkter och önskemål om Årsta centrums framtid

Om torget idag:
•	 handla
•	 besöka vårdcentralen
•	 passera förbi.

Om torget i framtiden:
•	 mötesplatser, kaféer och  

restauranger
•	 torghandel
•	 loppis
•	 olika aktiviteter bland annat  

för ungdomar.

Aktivitetsdagen vid Årsta centrum lockade många besökare. Tack för alla ideér  
och synpunkter!



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.ostrasalabacke.uppsala.se

medborgarpanel

Projektet Östra Sala backe har en medborgarpanel bestående av cirka 150 
personer som bor i Årsta och Sala backe. Panelen skapades 2012 och var 
öppen för alla intresserade. Medlemmarna svarar på frågor angående Östra 
Sala backe med jämna mellanrum och nu senast gjordes en enkätundersök-
ning angående etapp 2. Svaren i undersökningen utgör en god grund till 
planeringen av etappen.

Vill du också vara med i medborgarpanelen? Anmäl dig via formuläret som 
finns på www.ostrasalabacke.uppsala.se

Ny webbplats

I augusti lanserades Östra Sala backes webbplats. Här hittar du senaste nytt 
om projektet, information om de olika etapperna, bilder, filmer och mycket 
annat. Det finns även länkar till de byggherrar som bygger inom de olika 
etapperna. Du kan enkelt söka dig vidare för att se vilka slags bostäder och 
servicelokaler med mera som planeras. 

Nu finns all information du behöver på adressen: 
www.ostrasalabacke.uppsala.se

2014 kan bygget starta

Hösten är i full gång och arbetet med Östra Sala backe fortskrider. Under 
september och oktober var detaljplanen för etapp 1 ute för granskning och 
förslaget presenterades på flera platser. Bland annat i Kommuninformation, 
på kommunens hemsida och på några bibliotek. 

I december förväntas detaljplanen antas av plan- och byggnadsnämnden. 
Detta innebär att byggandet av allmänna platser kan sätta igång 2014.  
Exempel på allmänna platser i etapp 1 är ett parktorg i höjd med Alrune-
gatan och gång- och cykeltunneln som ska breddas och byggas om. Även 
gatorna blir en del av den allmänna platsen.

Preliminär tidplan  Planering Byggstart och genomförande

Etapp 1   2011–2014 2014 och framåt

Etapp 2 2013–2017  2017 och framåt

Etapp 3 2015–2019 2019 och framåt  

Etapp 4 2016–2021   2021 och framåt  


